
1 









1 
 س1( 1 بسطلسلللبب_بخص 77777372

 « ينامصأألا جرفلا يبأ مامالل يناغألا باتكنم ثلاثلا ءزيلا ةسزهف
 د ا ل

 هريخوهسنو يناودملا عبصالا يذ رك. 2
 تالعلا لوولف 22

 هيسأو لقوت نب ةفقرو

 هبسأو ورمع نبديز رب 6
 هيلو ءوضولا بحاص نبا ا 15

 ةمسأ 5 رب نب راش را 58

 : ءاروح ديزي 1-0 07

 ديس ل نجلا هش رابخأ 0
 ه.يسنو فاقدلا محرلا دبع رابخأ 07/1

 5 رابخأ 4

 هيدأو حجشم نبا رابخأ م١

 هينو ىلوملا نأ ر [ذلأ موه

 هنو دراكع رابخأ هع
 هسسنو يعوزلا دلاخ نبثرحلا رابخأ ةا/

 : هتسللاو مألا رابخأ 4

 هبساو تاوهش ىسوم راخإ 115

 عاعم امم ناك ام يوس هراب اأو ةيهاتملا ينأ لح 0
 0 را اا/ك

 هرحبو ةسسلاو تلضلا 0 ةمأ ركذ 5



 )هم١4(

 لاَ بارت || وهو ككنكلا كيفب ةيمأ لاق 2 هي بعل رصقلا ف هفرش ع

 5 كدي يذلا ساكلا تد رم ةاذإ كلك لوش 2 لوشام هباحكأ

 ا لاَقِؤ كلذ 2 ةيمأ لات ىرخا ة ةيعل بعأ م < كلا كامقب

 ريش رصقلا ل ان ةليز 1١ هده ىلع م هنأ مم زل | لوشام

 أرغلا مق 5 عقوف كلذ 0 تاقق توم هب اشرف هعاترف 2

 ع اف تاف هب اجشف مظعلا رانأف ةلب زملا ىلع

 1 ءءء و هذ نمساكلاعضوو

 1 00 اذه لثع ا 0 ف

 لاف ساكلا برش قحهيلعاو 5

 ّ 2” قافا َح هيلع ىمحاو قش

 0 ردتعاف دا كا

 م رعت ىروق

 هش تحرخ

10 
 ع

 © كداؤف ت لا ةاراتخلا 5 ترابا عبارلا 2 لو ثلاثلا ء 0 0



 00 كانو اها لع در يك تقع الو قيده لمال#كيدل اذانأ اه * اكل اكل |

)184( 

 0 انقل نم تاارام ةمركل تان لاق يلذطا ري وبأ لاق يئادغلا ورع وأ لاق ريزلا ( لاق )
 0 لا ذل انور كوه لاف هلق ردكو هرمش نمآ ةيمآل لاق هنا لسمو .هلْغ ههأ لتع ىتلا
 هلوق ان ا هل تقف كلذ

 دروتم اهنول علاعم ءارح * ةليارت >-1لك ع لطت سءشلاو

 0 الاو ةبذعم الا * اهاسر يف انل ؤدسالف قات

 ءايضلا 100 0 1 ا وردم موق "0 اطااط

 ةدحاس هلت رد الإ طق ثيم 000 2 هللآدق 0 علطتف عولطلاو ءاهدصب نأ --

 ظ يلا لوق كلذو اهتح هللا هقرحيف هيبرق ىلع ب رغتق دوحعسأ| ن نع اهدصي نأ ديري ناطيش اهن :اف

 دمع نإ دحأ ( يثدح ) ناطش ىلرق نيب برغتو ناط.ش 2 نيب علطت سو هيلع هللا ىلص

 2 نا م هنأ 7-53 6 دايز نع ةثنيع نب نايف 2 ا لاق دايع نب دلع ا لاق دمكا

 ا 5 ىلإ لوو كب :خأ الا نيا نا 54 كف ةبوأاعم 222 ىداعلا نب ورم و سابع نبا 2 لوش

 : ظ ١ دمر طاثون اح يذنيعف ان ةلذر 0 رع

 م 1 ع خ11 لاف ريب زا نب تيان رع لامع قا تعدم ٠ نع يم ىنادح لاق يمرخلا ( قرح )

 نكلوقح ةيفينخلا نأ معأ اوتيل هضص ل هدهو يب ناك 56 لوش ل اء> هف تا يذلا هض ص

 يع وهو قافأ من الباف هيلع ىمتأ هنافو ا املو لاق دم يف ىناخادب كنشاا

 ظ ءىرال جدل اذانا اهدع كيل ميل «لوش وهو قافا م ىذت دق 0 نم هريضض> نم نط

 ملا فوفحم «امكيدل اذانا اه # اهكبا كيل #لوش وهو قافاو هتاح نم اوسْني

 املا ال كل دنع ياو # امج ر غل مهللا ر ةغت نأ

 هدض سمع ن. موقلا و ىىح البلف مهدحو ينها يف اونوكف يتةو ءاح دق لاف موقلا لع لك 3

 لوس اثناو

 الور أ ىلا درعا يذتما © امد لواطت ناو سبع لك

 الوعولا يعرا لالا سؤر يف * يلادب دتام لبق تنك ىنتتل

 أ دبع ( ىنري> | ) اذه ريغ ةيءا ةافو يف لبق دقو سو هيلع هللاىلص ينلاب نمؤي ملو هبحم يضق مث

 نيح تلصلا ينأ نب ةبما ري يف تعمبس لاق تاعث ىحينب دمتا انثدح لاق يبا معدمحا نب زيزعلا |
 برش وه اذ فئاطلا ىلاداع مثنعلا ىهتا ىلا اميع 5 هك د اذنا مو هيلع هللا ىلك يت

 باىغ طقس ذا فئاطلا دالب ىلا عج رو :نملاهيتنب| عدوا دقو فئاطلاب ناليغ رصقيف هل ناوخا عم

- 



)1١8*( 

 املا الث دبع ىاو * امحرفغت مهالا رفغت نا
 ينكلو ال لاق اكيث دج لهيخا اب تاقف هردص حمي ةيما سلاجو فقسلا قيطنا مث هتحا تل
 لوشإ اعنا مث يردد يف ار> دحأ

 الوعولا ىعرا لالا نانق ىف * يىلاط دقام لابق تك

 الرع ىرل نا مدا ةوغع ردحاوك عم - الح
 نع قحسا نب ا نع ةملس ىمدخ لاق ,اانثد> لاق ىربطلا رير> 2 يمدح )

 ا قدص لل 0 هللا ىلص هللا 3 نكاح نع ةمركع نع ةتع نب بوقء

 دص,مثيلوىرخالل رسنلاو # هئيي لحر تحن رونو لجر

 لاق ةيشنب رمي انثدح لاقزيز ملا دنع نب دحا يتريخا قدص مو هيلع هللا يلد هللا لوسر لاقف

 ِي هزل نع ئطاتلا رشاو تسوي ونا اندح لاك قارحا لدتا 0 رلا ديعنبدامح ينثدح

 ىن”دح لاق الاعلا ينأ نب ىم را(ينربخا ) اذه لثع ملسو هي هيلع هللا ىلد ىلا نع ةشئاعزع ةورعنع

 لاقةمركع نع دمحا نب مهاربا نب مهاربا ىتثدح لاقداق بلا نيسملا نبا ر ةم> انثدحلاق رييزلا

 ةيمأ لوق م هيلع هللا ىلد ينايندشنتسا

 اناسعو ىو انيص ربات © انحعدمو نادم هلل دق

 اما قافالا قط ةاواع 8 ايار د ل
 انايحم سار نمانتياغ دعبام * انربخيف انم ان ين الا

 اناا دالوالا ندتقن (نبو * وكاه ا: وابا انيرب اب

 ايبا رجا قل وقرا 2 اس ؛ ملاناوا !انلعدتو
 ةيش نب رمح انثدح لاق زيزءلا دبع نب دما ىنريخا مسيل هب ةيما هاك نأ 0 هللأ ىل<ي ىلا لاقف

 لع 1 نأ ةراع نا دلال انثدح وركب يلا نب هللا د.ع اثدح لاق ةيواعم نب دا ىنثدح لاق

 لوش اتفاق هل نإ

 نحو كلع(#) نسا اهب لت ع فايا كنس وا درا
 لملمتأ ارهاسالا كاوكشل * تبأم (م)وجشلا كتبا ةليلاذا

 ليم ىف يود ه تورط + يذلا كيود قو_انا ا

 لحوم مح توملا نا لعال * ينناوكاعيمش ىدرلا فاخم

 0 تف ىدماوم || * ىتلا ةياغلاو نسلا تغاب املف

 قدسيا ملا تنأ كن أك هع (4)ةظاظفوةظلغ قا جت تلعج

 ىورو (؟) وكشلاب كتبان قورو 2( كلا قدا قىورو (5) :كتلعو ىورو )غ0(

 رع يناَر هذهو ةبجلا لع تارشلا ل ههركي اع ناسنالا ةلباقم هلا ةظاغو اهم ك٠ ذا ا
 قزءير ,ن هأ حالا نابي سليترب طال سلا



 )؟١8(

 تما نيس نولحرب اوماق ممر فساو 5 تعج رفاه ية 6_5 يدا مهضعب اهصخ مم 2 2

 قاةتلاة راتبا أومعطت نأ مكعنمام وج ىلع اكوتن 0 بيكا وو نمذوج 3

 كلعاماناط_ثاهئم رسب لك : 36 3 الا 0 ل 3 ا اهاص

 الع تملط اهلح تلاها ملف دكت ودغلانمراهلا رن >١ىف اهانممحف ىداولاىفتقرتفاّقح“ 2 ِ

 دغلا ىلا اممم 1 سمالاباهاعفك لب الات اعفف لوالا اهوةكتلاق مث اهاصمب ضرالات ب رضف زوجعلا

 0 .اةيمالاتلقف لم الاَح رفنونيم ويا ىفاهلعقك تاعفف زوجعلا ت تققااب اد ون اهات أملف ة ةيشع

 وحلا كن كتل[ بكل لا كلذ ىلاه>وتف ىتوعدولبالا كلط قدح اوهذا لاقف كسفن نع هب رب

 اذإو | 0006 3 اذإو 0 0 طمهو را 2 هنم يأن

 لق و 1 نأ دو 00 جلا يب ا وسل لاقدلرسأإ باشا 7 لاق

 ا هد كتحاح اق ضاسل || سايلب 07 يملا 2 ل ند هيحاص هنأ ةودنلا بحاص نا

 اوعانتم اهحوز كله نحلا 2 ةيدوه أ سعا يش هقداصن تمل تقدس لاَقف زوحعلا ثبدح

 كرهظاوعج لاقف ةليحلا عي حا لاف تعاطخلا' نا ى”كتل+ ىح ىب كلذ عنصت لازت نلاهناو

 نلف مهللا كيسان 1 59 اد ع قوف ن 0 0 1 اولوقف ل اعش 6 م تاعفف مك اح اذاف

 مرت ل خيؤلا هب هما ام اسط لاق ت ا املق رطل امج هنقو بلا ةعأ را عرضت

 ها حبصاف ل ندوسيلو ةكاعأل ١ نخل و كا يلا دق تلا كرخ ' لبالا أ املف

 كو كلذ ناكف ثيدحلا اذه مهاوركذ 3كم اوءدق املف هلذسا دوساو هيراذع يف صر, دقو

 ناش ني رع اند .لاق زرعلا دع نب دهاقرخا 7-2 يف مهللا كممسإب ف لع سكه

 نبأ هللاد.عنب نمرلا دع 0 ناكر 2 عا دبع 0 لاق 0 نب 0 ا وبأ اة

 ا! يطاقخأ ع ىو 2 ىلع ةنلخملا ين نب ةنيمأ 5 لحد لاق يرهزلا نع دوعسم نب صاع

 نيرئاطب اذاو تيبلا يف فةسلا نم بناح ق_كنافلاق تريلا ةنحان يف ريرس ىلع مانق مونلا هكرداف

 رئاطلا لاقف هقثق 64 لق ج رخأف هردص عقأول /| قثفهناكم ر َح 0 هردص ىف اعامدحا عقو دق

 ضوف ةهعهصوم 2 هيلق درف لاق يبالاق لقا لاق يعو لاق يعوأ هردص ىف لع يذلا رئاطال فقاولا

 * ريصتناف ةريشعود 5-3 ردت -ءاؤ عار ع دل أذ اناهد# مكي 4 ل#لاَقف هف 7 ةمأ امهءسأف

 لبقأ لاق يعولاق يىعوأ لعالا رئاطلا لاف هّقْشِف .هبلق جا ل 3 * هقشف هردد ىلع عقوفرااطلا حر رق

 نيد ةرفعالو ينينغي لامال# اهكيذل اذ انا اه يعي * لاقو هرصن انيضاخ سو يا لاق

 لبقأ لاق يعو لاقيعوا ىلع الا رئاطلا لاقف هقش و هبلق ج رخا مت هقشف هردص ىلع عفوف رئاطلا عج رف

 بررلا نم طوحم ماب فوف «اكيدل اذ انا اه # 26 لاقو هرصن امهعساف ضو يآ لاق
 لبقا لاق ىعو لاقف يعواىلعالا لاقف هقشفهباق جرذاو هقشف هردص ىلع عقوف رئاطلا عجرف لاق

 * امكيدل اذ انا اه * اكلاكسل * لاقوهرصب امهعرتاف ضمنولاقيبا لاق
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 نبدا نع متل كراع ىنأ كَ ةيمأناك لاق هريغو ىلمؤملار 7 ينأنيرم ند ل 5 2- لاق ىلا

 كنا ةمأ لاقف شيرقو برعلا نه ةعامج هعم ناكو ة هسنكب يرق مأشلا ىلا جرذف ةودلا يف عمطل و

 يم رذ نوالا ريغتم افساك مهمل جرذ مْ ًاطباو ةسئكلا نكذدف ىلورظاناف ةيردكلا هذه يف ةحاح

 مطلاق ةسينكلا ىلا اوراص املف اوءجر ممم و> اوضقفاوضم مث هنع يرس تح اوماقاو هسفنب
 برح نب نايفسوبا لاقف ىلوالا هلاح نم أوسا مهلا جرخ من ًأطبأف اذ ةيينكلا ىلال>دوقورظتنا

 ده نوكندلا نرخ الاسر اهدا ىداعمل يسفن ىلع دانر "قاف واح لاف كئاهر لع تقع دن

 نافاخاو ةوبنلا يف عمطااناو ةدحاوتيقبو سمحامْممَتضيدقو تاعجرتس (1)مالسلاهياع يسيع

 تسُئيفبرعلانمينثعب دقو ةمجرلاتناك دق لاقف هتينا ةيناث تعج راماف تيأرام ينباصأف ينئطخم
 اولزتفرفسيف ةيما جرخ يرهزلا لاقو (لاق ) هيف طا اه ىتاقدإ تااداع ى اما وب : ن

 || ةيمال لاقف سلاح خيش اذاف ام | يمناف ةك هل تك ف تسلا 0 اهجو ل 0

 ناكيلا ٍىحا باتل ياف لاق رسدالا ىش نم لاق "كثيير كعان: نورا نذ عوبش كنامار ند

 0 تدك لاق داوسلا لاق اهف كاقاي

 ىرهزلا لاق ضايبلا اهف هاقلي قالا كا لا بح أونئالا ة ةَقَش نم همايضالا اذه بحاص برعلا
 ع

 جري هتدجو نق لاق-هاوالا لق ايش كسدحا لهف ريا م رك اا( كاف رك ال

 ين نآو كالع سلو نما نهرطاخاذه هب تساوبرعلا يأ 3

 ةماذإ كلوش ديزي نب كلا تومهس لاق هيش نبرمت 5 لاذ رب رع ءلأ دعندجا ) 0 ( ماعلا ا

 ليقت وهو بهارلا 02 نم جرت هب هش دازو هر 0 6 مأشلا ىلا ةراجخ ىف ايحطصأ نايفسابأو

 لاقو ا 0 دق ةيرس ا نع ينرب>ا ريح لاق ا انا كنا نايفس وبا هل لاَقؤ

 سمالا اذه بحاصنا هل لاقف هتعفر لب نايفس وبأ لاف هتعضو هل لاقف الامرك نفةلامن عن رخا

 ) ينربخا ( نشنرق ند لحرل 0 ل هريخأو تح فهارلا ناكو لاق لاميذالو يشل نس

 هكعم اسلاح ةيمأ ا لاق ىرقتملا داهج يبا 0 نمرلا ديع 5 نعت دح 00 0 لاق ىرذا

 املخيسا 3 تلاقا 5 لاقال | واق ةاغلا 3 كلاقام نو ره لكم موقلل لاق ةاشلا مه 0 مَع 5 تا موق

 هللاقف عا || ىلاموقل |ضحب ماقف عضوملااذهيفلوأ م ع كتذالك اك كلكأ اف ىذلا : يحال ى ص

 اهلك اومن لاق ةاذعس لوا ماعاهل تناك ا لاقامتاغ 2 00 لاف ةاذعسا لا ىلا ةاغلا هده نين ربخا

 هرعش يف ة.مأ بهذ لاك ىعمصالا 0 دم ن ىح ىنادحو ريب زلا ) لاق ) 2 ض وملا اذه ُُق بئذلا

 (لاق) تايشلارك ذ ةماعل ةعربريلأ نبر< بهذو - رذلا 0 ا ١ ةرسد :عيهدو 5 رد الا 0 ةا

 نارئاطءاش امئان ةمءاناك لاقةف وكلا لها نم لحجر ىنثدح لاق يلدوملا 1 يبا نب ورم ين دحربب 1

 لاق من لاقيعوأرذ >الا راطلاهللاقف ٌرالعلا هد رم 4 مأق نع قشفر الالواح نأ لع دحأ عقوف

 كر جرخ لاقت اد 0 نعي عالا نرانعش ران 0 ىنتدح لاق ومس (نربحا )ينألاق 5

 ةياظع تايقأ ذا ءاشما اود هعمل داو اولزأ نيمار أولفو ام ينانبة يما يفوءأح || ىلا فيش ن قل -

 ك2 م



 (١م١٠)
 د. 1 تا 1 1 هن حو د 02 7 صصص حصر هدي حرج جمدت 2 حك ل هل معلا نا

 ا انو هل او ه اناث دانا نم اج كتنناو
 وق مهنا اناريخ مهو سل #* ةئاطب ارطسانلا راخ نحو

 باتك أرق دق تلصلا يأن مَ ناك لاق مسمن هللا دع انيدح لاق بوبأ ن مهاربا ( ىنربخأ )

 «دمقل ولسن ووهاسو رذ # هلوق اهق برعلا اهفَرَعتال 10 ا ا ناكنلوالا ل>و نع هللا

 يف هامسو # ردتقم ضرالاق وف طيطاسلاو # لاذ طيطاسلا ه رعش يف لجو نع هللا ى - ناكو

 ةزدلا هن ةّرعش نوف يش نوجا انؤاءاعوةدتق نبا لاقرورغتلا يل لاقف رور كلا >ا عضوم

 ىلعب رءأ | تقفنا ةديبع وبأ لاق لاق ةمش نير<ع اسدح لاق زيزعلا دع نب ةعألسلا )01(

 تلصلا يبأ نب ةيمأ فرقت نو يع تريفلا دنع ع براي ل ها ندلل فل تأ نا

 اناقاك لاق سائاار أ هما تبكلا لاق دمع نب ىحي لاق لاق ريبزلا انثدح لاق يعر 2

 كمااياو أ ناك لاق نامع نب سعدم نع رد 7 زاا ( لاق ) لاق م لقن مو

 1 رحوةيفينلا وليعمساو مهاربا ؟3 نمت ناكو ادعت: حوبملا و اج هوة تكلا ىف ركل دف

 كح امنأ كلا يف أرق هنأل ةوبثا نطو نيدلا لا ا ع

 تنك يذلا اذه هل لبق 2 هللا ىلص يب 5 ثعإ املف لاقوه نو نانو ناكف ترع نم

 لتاو لحو زعهف ظلال ا هوك 0 :؟ اغا لاقو هللاودع هدس 70

 لو, يذلا وهو لاق اهنم.خاسناف انتايآ ءانهتا ىذلا ان ىلع

 روز ةفيتْلا نيد الأ هل#لا دنع ةمايقلا موي ند لك

 اق نم يثري ناكوردب 3 هعق و دعإ اشن رق لد رع ا لاق دمت نب يب ينادحو رب تاك( لا

 هلوق كلذ نْف ةردب ةعقو يف شئرق ن*

 ححاحج هةر نما مل ا_# :ةعلاو رد اذام

 0 ل ىلع مدق 4 1 3 لأقيو اهنا ور نع و هللأ ىلد هللا كوسر مع ةدامصق ينو لاق

 ٍِي 2 - 0 ِ اب ن ىلع ندحو رب زلا ( لاق ) وللا ![ 2 هللأ مه ا 5 5 ل هدف | كوسا
000 

 2 ادا لاقلاق ينئادملا رع

8 . 
 (قرحا) ءالكلاسما ردا 310 ةيمأ م ارا

 اهنف بتكلا نماهذتأ, ناكو برعلا اهف رعتال ةريثكظافلاب يتاو بدالا ةنازخ يف لاق (1)
 بارغلاكيدلا ةنامأ ناخو * "يش لك قطني ماق ةيا

 سمشلايفهلوةو فكنا اذا

 دلدحم الاو ةبذعم الآ. اهاسر يف مهل ةعلاطب تسدل

 رعشلا نود ان ًواملعو ةروداحو 8 روقاص تا اومسلا (ىهسأ ناكو

 1 ت01 ا م جم مو جد ل ل ص بم يح حيت



 (اا/4ه)

يف اًضا هلو يعاشهلا نع يطسولا يرحم يف
 1 هو يملا نسا نع رصنبلاو ةبانسلاب ليقث فريقخ ه

 امانغ يف حي رذا ليق# فيفخ بيرعل هيفو هيناغأ عومم نم ىطسولاب لمر ةناب نب وردعل

 تايبالا هذه ماعو د 0 ىعو ل نبأ 2 0

 وهزوهل> ديسالا ًاقداص يوه 2 هي ني لان ىو ند امو

 كالا دفق راع هاي

 وداط ايالءلاوالهح تلج د يي“ 1 0 حزملا 0 ترم

 فك هل كاصخحا لكيف 6 و 0 اري لع وهزب ند 0

 سس و ص

 7 هباكحأ نع ةهظحح ةياور نم ةراتخلا ةناقلا نم 2و

 اهقراط ْ ءارت 0 #2 مو ناعيا نم اهانأ ا

 جه نان 2 3 ؛الهفو ىطس ولا لوا ليقت فريقخ ىلذبلل ءانغلاو كا كل و ةيمال رعشلا

 2 ادحاو طل 07 ن هق نأ سوت 0 شحو يعاشهلا نع يلطس واب لوا ليشو

 هم

 م57 هريبخو هيساو تاصلا ىبأ نب ةيمأ رد 2

 نب ل وهو سبق نإ 0 نإ ةدقع نإ فوع 0 ةعربر ىبا نا هللا كيع اع ا ماو

 ةيمأ ماو ٌححرط ربح قف كلذ حرش دقو نسف نا موس قف لو 1 نزاوه 6 ركب نب هن هم ا

 فق لوقي ىذلا وهو اىعاش هاما ونا ناكو ا دع نإ سوش ديع تنب ةقر تلصلا الأ

 كري ىد ب فيس 0

 ةيمال ا سا 1 02 دو 00 نع هريغو نيالا هل دا لوقب يذلا وهو

 قكنروع

 نايقو لهاود الر هودر هن مهرادب بسر هلا لَ اذاموق

 ناديعلاب تارا ند 0 2 مهاؤسدنمضرالا نوتكتبال

 0 و امناعد> نب هللا ديع مدع

 قىااداع نه ,نكر عفادأ ميو ل يترساو تلآس نا فقل ىموق

 م- يماشولا ن نع يطسولابلوأ ليق' فريقخ هيف 0 نالورصت كا لو 1 ليش هو ضار هلا ةانع

 لو. ىذلا وهو اسعاش هنأ هعسر ناكو



 )ثثما١ا (

 اهبصن كنئم لقنإ الو كتلق # اهنا للاب سفنلا كترجتامو

 لالخيفانأ ىنغأو تودلا دعب توصلا ىتنت كلذ لالخ يفو اهيذاحم قئاولا لمجو رحسلاب هللاوتءاغ
 ام«تجرحدن ة ةبرض ها اهب برضف هلحرعفر ذ د !كيذكل اناقدحأل صمام نس أ انلرشا مانع

 كشأ مو حورلا عوزتلاكانأ تهوجتسو ودع ترج واهدوع تتعنو ضرآلا ىلا ريرسلا لأ نم

 عقونأ تقرطأو ا ضرالا رجاةءاش َّق .رطاقملا ترظنو اه املا ترظن دقو يللا تعقو هنع نأيف

 يدساي تاقف انيلع ايام برغأ 30 ا كحنولاَتف تبئوف د 0 ااذذإ كلذك !يناف ق :ءلاب رض

 تركف نكلو هللاو اللاق ين ذلأ بب لاناك اف هللاةنعل نيعلابانباصأ نء ىلعف يحورجرخم هللاو ةعاسلا

 تيارامىلا ينجرأام ينرماخو ريصلا قطأ ف يم» ةدعاق هاك اهعمدعقيودعقلل انين 1 كح نأ
 هللأ هللا ىديسأب تاقو ضرالا ًِ ا نيمؤلل خا ا ةعج هللا لكش) قل 5 ف تاقو قعغقر م ظ

 اهديرفو تجحرذخ 0 عرسأب 5 0-0 3 نءفوقولا مدخلا ضدبل لاقفاهدرب صو اه رإ |

 يفانأ تعفدباو كس وهلعحو تكبف اهةناعو 2 املفاهع مح تناك ١١ باشا ريغ اماعواهد وع

 قنيعو يوحد هلاقاما ماع نات ادع ٍتبج وتسا يه عا عد و ىل وماي :دام تلاقفع كلا

 ند كباقتحرأ و اذهيفر كلان 0 ةعاسلا قاع تيرضألإ نيئم ْوملا ريم يهل كتلأسَتلاقف

 هفرعأال ؛ ين فوقو مدخلا 00 نا وا ايم مو ىبت تلعجو يب مطأ

 جرخأو هحتفف جردب مداخءاجو ةريثك باس اة ورود رو نيع ايف اند يك أ اورضحأو راوشق

 تاعدحف مهردفالا ةرشعاهف ةردب ت ا هأنإ !اهسبلآف هف 0 اثم طق ا عم

 اتق رف مثليللا ىلا كلدك لزب فانك امم نسحأ أ و نحأ ىل'اندعو باماهف تروكش ىدي,نيد

 اه ةفيلخلا لسر ىلع مجمذإ يبون موي دعب ىلزنم ىنايفا اوف ل موتا لهو فرض ىدل| ءرسو

 ناكىذلا عضوملا ينلكو تملا اذاو اهنيعب ةرجملا هللاوتلخدأف رادلاىلا ترصو تيكر ىتح ينولبمأ |
 كيد 1 ف نم هفانأام 2 كحن و لاق ا ,احاف ةديرف هناح ىلاو هليعل رار ل ىل قأ اولادف

 رشلا ديسو انديسو كديس نيفلاخمأ هللا ناحيبساي اها تاتف كلذ ىأت ىياغل نأ اهلاطأ َةودَغ

 ا 3 20 مناو تفرعف ينغ هتايحب ظ

 دامعلاف رفيجالاب كلهاو # ان وق نه ةزاجملاب مهسقم

 يداغيو اقرطي توملاهيلع #١ ناك ع ف لكف دعت الق

 ىل لاقف همام ىهو ودعت ترمو ريرسلا نع اهسفن تدر مت * ضرالا دوعلاب تب رض من

 ا الا فرضت اذنك را تلقف: ير ام لاقف ىديساي هللاو كا تاقف اذهامكحنو

 رداملو تفرمهناف هللا ظفح يف فّرصناف لاق نينءؤملا ريما ديريام ىلا لوي ىمالا ناف اهربغ اهعمو

 ىنغت ةديرف تعمس لاق كاملا ددع نب دمحم ىنثدح لاق ةمادق نب رفعج ( ىبريخا ) ةصقلا تناك ام

 واخ هبحاصب امن ؤرما لكحو * وجش مكب سيلو وجش يب يالخا
 وضنلا دجللاو حورلا الا قد رف * يلصفمو يحجو يمنح ي وطا باذا

 | قاطم ل و ليم” مهاربال ءانغلاو ةيهاتعلا ينال رعشلا # هنم نسحا ءانغ هدعب الو هلبق تعمس اش



 ( اابا/)

 ا ع فادي هلو 0 مل أم راح اق قل اوال تودلا ةماملا هذه ر 1 قدس ال اه راتخلا

 ا ادح هيدل ةيظحو 1 1 رو تاكو اخ داح 1 ةيراح ضايرلو ان مالس سا

 2 ) قرأ ( 6 اجا ٠ نم اط 0 00 تع ع مالو قئاولا ن 0 توصحلا اذه اط راتحاف

 ةدبرؤو 5 تشد تلاقو 00 0 ةيراش قار تااّقف تاينغملا ند ها سام قطع

 ظ قرددن رفو ةيراخو ةركلاو ةرارألا ف تن نعو ةعتدلا متم مدقتو نهيواست ىلع اتعمتجا مث

 | ةيراح ةديرف تناك لاق اشطا هللا ديع ونا ىنبثاد> لاق ةظحح ( ىنثدح ) ءانغلا ماكحاو بطلا

 0 دنع ترو تالا تانوطوملا نم تتاكد قءاولا لل اهادها رغوة
 اشطا لاق ).وفلاوةنطفلا ةداحءانغلا ةنس> هحولا ةنسح تناكو لخ اهمسا اطةيحاص عم ةناب نبأ

 قثاولا تينغ لاق ةناب نإ ورمت ىنثدخ
 : 0 نا يزحناذك ام * يترذعم لق افالخ تاق

 | مآتمامفوه ا 5 ر> وه تلاقف اهلع هتيقلافةدب رف ىلع هقلاف ةراتسلا ىلا مدقت ىل لاقف
 ءاقو ينخأ نك ع آف ءانغلا ىلع اهدارأ ُك اكوتمل اهجوزت امو قولا نم ءافخ قف اعحاص نع ا

 تفغو تعفاناف ىفت وا دنا اهسار:ترضي نا رمأو امداخ اهسآر لع لنا 1
 يداغي واقرطيت وملاهيلع # ينايس ْيِف لكف دعس الف

 ريحش نب تارا نت دمع مدح لاق محملا 3 0 لاق ةمادق نب رفعح ( قرح

 ترشلا ىلا طشن ناف رادلا ىلا تكر ترضح اذا ةعجح لك يف قئاؤلا ةمدخ يف ةيونىل تناك لآق
 يلزتم ىنل ىناف هتبون موي ىفالا انم دح | رضحمال نا انمسر ناكو تفرصنا طشني ملناو هدنع تقا

 | نأ تاقف ريذ اولاق ريا تاقف رضخإ ىل اولاقو ىلع او.ث دق ةفياخلا لسرا ذايتب ون موي ريغ ىف

 دقف ردابو لوطتال ناعتسملا هللا اولاقف متعاغ م كلعلو طق نينمؤملا ريما هيف ينرضحم مل موب اذه

 يب يبس دق عاس نورك نا تح و ه3 عزف ينا>ادف ضرالا ىلع م ةححن كاعد ال نا تح

 اح دال ا فاو - تبكرو تدرا اب تمدقتف ىلع ةفلخلا ىو يفت ”دحدق ةيلب وا

 تاربم. ىلا ىف اولدعو وا عددا ىديب ذدخاو تعش ا ثبح نميمسر ىلع

 تيضفا ىح مدخ ىلا مدخ نم ينوءاسإ مدخلا كزي م ع يمحو يعز> ىف كلذدازف اهفرعاال

 هناطيح وهضرا قاورىلا تيضفامث بهذلاب جوسنملاىث ولان ناطيخلا ةسدام نحصلا ةشورفم راد ىلا

 بهذلاب ةحوسنم باش هيلعو ىهوملاب عصرص ريرس ىلع هردص ىفقثاولا اذاو كلذ لثمي ةسبام

 د#ءاب هللاو دوج لاق ى 1 اف دوع اهرحح يفو هباس 0 اع 07 ةدب رف هساح ىلاو

 را يف انسن ْوي ثلا أو تلطالا ىرت مآ. ريخ نلاهءريح نيمؤملا ريما تلق مث ضرالا تلقت انا
 اضا تبرشو تاكا يديسابي هللاودق تلقف انبلا ردابو ان لكف 0 كلدب 06

 ىنغت ةديرف تءفدناو كلذ 56 حدق يف الطر دمحم اوناه لاقو تسلدحبف ساحاف لاق

 اهيبح نيع ءلم نكلو ىلع * ةردق كبامو الالجإ كباهأ

 2 :قاةكلا انس ءلا



 نم١ (

 كعم ةرفح يا تا# رص 3 2 ينتيل ظ

 كعحضم هللا درب #* ' كعرصم هللا محر

 دع ن1 نقل ةيهاتعلا يبا ن , دمع لاق لاق ريهز نب دمها ىنندح لاق نس نرخ )

 . 2 ا ا ا كوبا يدوا يتلا تاسالا ىتدشنا لاقف يديزلا

 هتامح يف ك 0 قا كل حا لع 2

 00 هيلع 00 اة كلام تدك !

 كلذ ركتي هنبا ناكو هل رعش هربق ىلع ب هيا قسرا هنإ قولومأ سابلاو لاق ىف هنا لجل
 اكوا ىلا ةنبلا تاسالا ارق هنا 0 ملا دع نع ئدبم نا. لعات نر 5 5

 راق ةهاجلا يبأ رابخأعم انهه ر 5 أ لو ةيهاتملا يبأ ربقدنع رجح ىلع *# يم.ست يح نذا *

 000 راح ا تلالحدكو ةريعق نإعأ انو ةليوط اهن الاخ مظعأ نم يو ةبتع عم

 0-0 ةددرف 0 1

 ىركلا يهواهادحإ م #2” ةدب رش نايس اىط ناثاس< نانا م تادكلا اذه فلؤم لاق

 ةجارلا ىلا تراص من مح روديف ءانغلا تماعف عيبرلا لآ لاذ م زاحملاب تاغن دل رو تناك

 لت املف نيمالا 2 تّراَص مث اهدي ل دسار اماطو تن ص وكتو ىحي نإ رفعح لق املق

 000 نب ىدنسلا اهخوزيق انغ تام 5 هللا دنع هنبأ هل تدلوف ملم 0 ميطا اهحتورتف بح رح

 ديزب نب ديلولا رعش يف اهم ةديح ةعئص اطو هدنع تتامو

 همس وص
 قاديفلام اهاحل ينارولىحاس يو

 يناوغلاروح ًاقشاع * أ ادلايفافقاو
 اهتعنص نمو لمر فيفخ هنف اهو

 0( وص ْ

 با لجرلا لقب له مكلئاسن * اوبهالا ماينلا بكرلا اهيا الا

 بكرلا قي مل تنا الواو كيلع * مهطم تقود كار ترا

 1 ينندخ ) يطسولا ير يف ةبابسلاب لمر فيفخ عماج نبال هيفو ليقث ىنان هيف اهل

 ناقلأك ىدع نت م 5 ين ”دح لاق يرمعلا ىن ينادح لاق دنا نن لياخلا اياكم اك ىديزيلا سايعلا

 اك د نك ردع الا تصنلاو ةلمش 5 يبارعإ هن تت ا موي نا نع 3

 كل فاو لاقف هتف عام لاوحأ ةرمشع ين انا ول تلقف الوح كتل دق لاق يردأال تل
 ليج لوق لاق نآلا ضاق تراك ىزأ ام اعد دوجأ 10 0

 يا لعل لتقف له م <لئاسأ لاق مث ىبارعإ مالك اذه * اوه الأ مايا 0

 ا نا ُِق كشأال 5 يفلا يهنيردألا ةديرفامأو * قرقعلا يف نهد هللاو هلاك

 سس سس سبيس إي إب ب ب تت لاس

 ا الا و ا د ول ل ل ا ا ا



 )هة/ا١(

 هيف تامر ىذلا هضررع يف يإ هلق رش حا لاق ةيعاشلا لإ
 م نكادق < ىذلب رقم 4 يف يدا ط0 :

 ينظنسحو توفع نا كوفعل * ىئاحرالا ةليخ ىلاش

 نمو لد وذ لع ناو 2 اطل فال ندم و

# 

# 

 ينستعرقو يلمااا تضضع * املع يدب ىف تكف اذا
5 . 

 د

 يح

 ىدعلا رم لوط 0 0 ةرهزب نجا

 نخل نوط يلع تك

 ىع فعت مل نأ ق قالا رع 0 هك * ينإو اري يف سانلا نط

 ايع كهلان دع يناولو

 ىلا هز نيدعأ# ةدح لاق ليلع نب نيا امتد لاق قييس نإ 2200
 يندناف ةينبا يموق اهف تام ىتلا هتلعفةيقر ا ةيعاملا وبا لاق لاق بدوا دع انا

 هلوقب هتيدنف تماقف تاسالا هذهب كبأ

 ىمومممدر تك ا تربقو * يموسرو ىملاعع ىليلا بعأ

 ئوزاب لكحول لا نأ *  يوتنهوات يس لئامزا
 نب ىلع ينثدح لاق حارب 215 نع ةواذ نب نه ايدج كات راس هللا دم عنب دحأ( يقدح

 مالسنا دبع ينابيشلاورمتوبأو ىلصوملا مهارباو ةيهاتملا وبا يفوت لاق ىنفملا قراخم ينثدحلاق دمحم
 لاق ىلع نب نسا ي : ا نئامو ةريشع ثالث ةنس ىف كلذو نوال ةفالذ يف 0 موا ٍٍق

 تام لاق ةببنق ىلأ نب 0 لاخلا نب دا نع تسوي نإ دما نع هيوربهم نبا انثدح

 نح 0 را ) نيثئامو عسل ةند دحأو موب يف ل ةميشهو قال ارو ةيدا علا وبأ

 1 نولخ ناْع 3 موي ىف تام ةيهاتملا ابا نا يدقاولا بتاك دعس نب دمع نع ةماسا ين
 يئربخا دادغس ىنرغل 5 الا يف نيتايزاا هرطنق لابح نفدو نيو ةرشع ىدحا ةنس ىلوذا

 رشع ةنس قو هانأ انأ ةهات هلا بأ نب دم نع نايشلا ن2 ىأ نع ئدبوع نب دك نع ىلوصلا

 هللادبع نب مهاربانع مس اةلانب دمحم نع يدون د 2 كقيرسل نرخ

 هربق ىلع ب دك نا اا أياما ل ل نع دشطا ن

 يعو يع مث يحمسأ # يىعمسل  يج نذأ

 نع 2 لع م * يعحضع ندر نأ

 يعجضا 0 ةكسأ هحح نيعست تشع

 عزعزملا نايك نق اك ىلا يي

 ىعدواهنم يذ_ك * ىتتلا ىوسداز سيل

 دم هنا هانر ةيهاتملا وبا تام امل لاق ة.َْح ينأ نب دمحا انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ىربخأ )
 لاقذ ةهاتعلا يبا نبأ

 كيج ات ولا يوطو_ 8 ىزلا كي ىإا ١



0002 

 يوشم ىدجو حلمو لقبو لخو ذيمس زيخ اهملع ةدئامب اعد مث فيظن شرف هيف ًافيظن هل اتي

 انيديا اناسغو اهنم انيصاف ءاولح اعد مث انيفتك تح هنم انبصأف يوشم كمسب اعد مث هنم انلك أف
 دق بصو تبرشو ترتخاف اهنم كل حاصرام رتخا لاف ةذينالا نم ناولاو ناحيرو ةبكافب انؤاحو

 ىلوق ينيناغ لاق متاح

 اًمح ةيتع ةأدفغلا ا 0 ينام ردي لو يل لاق 5

 1 يف ىتنغ لاق مث ء 1 يكس وهو احدق برشف هتينغف

 ربصلا نم ريخ ةدوحوم # ةليح هلا تسلا نا نمل

 ىلوق يف كتبدف يتنغ لاق: رخأ احدق: برش مث جشنيو جب وهو هتببخف

 | نم ا نوكت * يرضم لازال ىلام ىللخ

 ةمتءااراص يح تف هيغأف هرعش يف هب ىنغ توص لك لع حرتق» لازامو هايآ هتينغف

 نم ايديز 100 ارسكف ه.ءهالغو هنأ سمعاف 0 عنصاام ىر قىح ريصت نأ نصح الاقف

 هرسسكي لا زا ةعيمج َج 1 هتلاو.ذيتلا ن + هني ىفام ل كَ جارذاب 7 م ىمالملاو ه أو ذينلا

 | ا اان نمل ع لتتعاو هبات عزت مث ”يعكلذ نم قيم ىح يني وهو يتلا بنو

 ال يذلا قارفلا مالس مهلك سانلا نم ىحرفو يبيبحاي كيلع مالسلا لاق مث ىبب و ىنقناع مث فوص
 نصح ايع 0 امدلا ل 0-5 لاح ىف كب يدوع را اذه لاقو ب لعحو هدعب ءاقل

 ا دق رو تلح 5 نذاف هيلع تكا ها 0 3 ٠ انامز هتنقلا امو تقرصلاك هناقاج

 ( جرح ا 0 بقثو صيمقلا ماقم ايفا امف 0 نقار 0 امادحا بقتو نيترو

 ةثحولاو هيلع غلا نم يدنع ناكام نك حار اكل ليوارسلا ءاه اال 1 كير
 اك نا نما تلقف كحضا 2 ىلا لاقلت هلع ةكحتحام 2 هللاو تكحيو هنرسشعأ

 0 ةباجصلاو كا و ا رف لف هنا هع كعلم ره 3 * يأ اذه

 كلل ال ءارا نا تدوح اماح نباح 0 ينغاب مث ينه ايحتسا هناكف نيعلا نيخساي اذه كنع

 | جد نأ" لاوقي هلودر ىلإ جرح دماغ 0 ةدعانإ ىتأ اجت ضرع ا ٍق
 كنلا رذت فاو هللا كعدوتسا اعاو ةيلغ الع كقام ىلا َكِعامس نم يش تقانو ا نى َتَدَدَح

 000121 نع اوما ندا انندح لاق ةظحج' (ىثدح) هب. يديع رخا ناك مث ءاقتلالا كرت نم
 ع * ينذا ىلع هث عب ضيق قراخم * يجب نا يهشا ل اف ىمشتام توملا دنع ةهاتعلا ينال لبق

 ْ 00 يدعب ثدحتو * 1 صرعيس ١

 ليلق تايكابلا ءانغ ناف * ةليل ىهدلا نه يت
 قآل دولا ني رش لاق لاق حاطنلا طاص نب دمع انثدح لاق ىدسالا نسنلا وبا هب ( نربخأ )
 يلا ل َنَع سايعلا 1 رامع نبا هب ( ير 31 1 ورك ذف يبشنام توملا دنع ةهاتعلا

 تح ) باوحلا 6 هباحاف توملا 50 ةهاتعلا ينال كلذ لاق | رك نأ اص و ل نع دعس

 نبدح ىنتدح لاق ةيطعنب هللأ ديع ينادح لاق يدهم نب ىلع ىنندح ( ىلع نب نومه بانك نه
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 كالفلا يف ءامسلا 0 تراد * 00 لدللا 0

 كلم ىلا كلم يضقنا دق * كل٠ نع ناطاسلا لقتالا

 لاق قار ولا ىنتخلا دمم نب عيبرلا انئدح لاق دعس يبأ نب هللا ديبع انئدح لاق يم ( ينربخأ )

 ديشرلا هرك ذف سانلا عطقو هتببمزل ند ا قاطل ا سرا نأ ةيهات ءاا ينأ نبا يفرح

 ةهانلاوبأ هلأ تكف تيب نيلحو ءاش رز ترس هل اولود كاش 2
 ا ترصف * مهقالخأو ناانلاب تمرب
 هدكملا ينم يف م#ىلقأ * امويرحعل سانلارت ا

 تاسبا ةعبراب نيتنبلا نيذه نرقف هل حدم هيف سيل نيئمؤملا رم كل يمي 1 سر لاق مل 2

 0 اهف هحدم

 تحس وص
 بكت نيعلا عومدق *# بصناهرك 3نمىلداع

 بصولاو ملا هيرتعي * ةيحاص ا كاذكو

 برعلا هلتناد كله #* بمنمويجربنءريخ

 بأ ينال 9 نم * هل نادي نأ قيقحو ظ

 ينال ديشر || لاق لاق ةيهاتملا يب أ نء دمحم انثدح لاق دمحم نب .توع انثدح لاق ىلوصلا ( انمدخ )

 هذشناف نم 1 تت[ هل لاقف كاناج) هل لاذ ينظع

 سركلاو باوبالاب ترتست اذا * نشالو قرط 2-5 امال ظ

 سرتمو انهم عردم لكل * ةدصاق توملا ماهس نأ ملعاو

 ا ىلع يرحمال ةئيفس ١| نا * اهتقبرط كلست ملو ةاحتلاوخرت
 ندا ل لاك ال ,ينأ نب دحأ ينثدح لاق يمع ( ىنثدح ) هك لب تح ديشرلا ىف لاق
 وبا حتفلا لاقف ةيهاتملاوبأ وأ ساون وبأ ر شا اعا هلزنم ىف ناقاخ نب حتفلاو ان تارطظاني قاف أ

 سل واه الخف ةيهأن ءلا كك روش ع ازا كتر | راعشا تءضصو ول ا 6 < ةهان ءاأ 10 تاقو ساو

 ل 0 2 اذاؤ افعطو اطسووا اديح ةدلدصق 6 هل نا يف فالخ امي

 ل كاحضلا نب نيسحلا ل اخد مالكعطقنا اه مك 0 نيسحلاب لاق 2 نع ل كل دو ٌ

 0 / نسل لايف ةهاكلا ارا رخالا لضفو نئاؤن [ا اعد[ لس | ا ند ف ظ
 نم يش يفيندواعي 5 م هيف كلذ ناس ىح حتفلا ل ةساز ةيهاتعلا 0 ىلع نساون انا لضف ظ

 ايف يدهملا نب مهار 1 رك ذام فالخ ىلع ربخلا اذهب دمت ننن حلا ين :ةدحدقو انقرتفا تح اهر 2

 5 ىلع تمنع دق لاذ ةهاتعلا وب |ىن ءاح لاق ق ينئدح لاق ق راخم نب نوره ينئدح لاقف مدقت

 تاعك هللأو تلق 5 عطقت تأ فاحل لاقك دش يتم تاقف ظ ص 1ك 5 امو. كنم دوز,

 ىناخ دافهنتُط هلوسر ين ركابدغ نم ناك املف لمفا تاقفدغ يف كلذ نوكيلاقق ةفيلخلا ينباط ناو 0
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 حوريو ودغيتو_# لاو ةلفغ يف انك

 نه : ايدلا ىمل

 _# حبصاويثولايف حت

3 
 حوسملا نيلع نك

 #3 حوطن مويهل رد #_هدلا نم حاطن ل

 حاولا تن 0 5 مها ا ُث ىلع 4

 ظل ناو نوع

 تعول |كؤإف مو سانلار نغأ ن هم ديشر 7 را ناك بحتتيو ب لع كش 3 ,رلا كلذ 0 امافلاق

 نيحالملا ا ا هناكب 5 55ه 5 ؟ عيبرلا ن 5 لففلا 0 أملف هالحلم |او بضغلأ |تكو ف 1 0

 0 كا لو ءاجر نس نيسان 6 0 ند

 شال وبا كوشي د 5 0 0 0 7 دشرلا

 هنادب تام ك0

 دع املا: نأ

 ةقاس: قلعت ال

 اذعيف كه

 هناودبب هل لحتاف *

 هناقش دحب 00

 هارب كاذ 2 ام

 هنا تاقرا' لب *

 لاق يشرق || ةيواعم نب دا 7-5 0 لاق يقريدلا نار نيد يرحل و

 ةهاتعلا وبا ! لاق نك ء ٌوملاَو والو ني.آلا ةنالثأا هذيل دهعلا ةبالو دشرلا دقع ال

 دونح وةمح فوحز ديلا 2 يدومق ليا عب ر || نعتلحر

 دوقر ريع 2 ف 300 *# ةما فخ قليلا يعارب جادو

 اهاهأ ع كس ريصح ةيولاو

 ا نقبأو اسدلا نع قا

 هريرس لوح نوره واط دملاوذب

 2 ةبا ملا ظاحلا ىلع

 دونيو هلو-رصن تايارو

 دولح راي“ تيل < هقرافم

 دودحو تضم ءانأ رييخ هل *

 دوعقو هلوح مايق يت 23

 ل دال نارع
 وعش مون يقع ا سا #

 يدسالا له 534 2 ن.حلاوبأ 0 ( ل 1 ايام 0 5 هد ديش 0 لاق أ

 هدثناو ةصهات ا نع لأسف داش 7 لا مورلا كلا لوسر مدق ل لاق 2 || لاق ةزاحا ىسايرلا د

 ا هروب موزلا كلم بتكم رك ذو مورلا كل ىلا يق بر ا ا 0

 ديشرلا م اكف كلذفىف طاودارأن م نس اهر هيف دو ةهاتعلا يبأ هد و نأ دش !| ناس 0

 رعش نم نا ع نانا مورا كلم ا د.شرلاب لصتاو ءانآَو هنم ينعتساف كلذ 8 هيهاتعلا أ

 امو هلل ده بابو هسلاحب ا اع ةهاتعلا 0



 )ا/ا١ا(
 ٠ ق1 ا 1 7751:7511 12 7771217 + 7 272772732571777: ا ا تس ل وو ودجاج

 يضامو رخاش راد رادلاو

 ىهمال كلناف ام .

 هسا

 هللا 0 بهراو اهب واخي

 3 ىلا اط كم جاتحي ةداصزل ارولغم كتيار يفلا

 ىحنب ن 0 ا ىنثدح لاق يلودلاى هي نب 0 (قفرخا

 د ةريص نوذملاو ولح شعلاو

 نا #١ 0 الامس اعودكتفنا رتذاق

 د 0 لاش نأ كن ال

 د

 سايعلانب هللأ كيع 000 يلودلا

 ةهاتعلا 3ك رعشيف ءانغلا نر ملأ فار لاق عيبرلان ن لضفلا نبا

 تس وص

 اقح ةتع ةأدغلا ىحبا * ىبام ردب لو يل لاق دمح |

 اقرءف اقع قورعاا ف يرد اخ م تلق 2 تت

 نا ول

 قلو يساقأ ام ىم لعالا 1 بيطلا لع قرح 50

 اش احرق 0 تدحول * ىلق هستعاب

 0 م تديحام ادبأ د يناف تح ماف ته ا

 ىلوصلالاق اذكه له هدب رفل نط هقوةنع كا مهاربالالهر هبق ىلا ناكو قراخم ند ع الو

 اند لاف ( 1 ناو

 تالالزلا يف نيحالملاءانغ هبحمي امتديشرلا ناكلاق ةيهاتملا وب أ ينربخأ لاق يودعلا اص نب دمت
 ارع_ش ءالؤط اولمعي ءارعشلا نم انعم نا اولوق لاقف مهو مالك داسفب ىذاتي ناكو اهكر اذا

 سل هل ليقف هيف نونغي

 ىدوم نب ا 6 لاق كود ةدلرف لوش هريغو ءاملاب ةدبرؤ

 ديشرلاىلاهجوف لاق سيلا يف وهو ةيهاتم "أ ١ اذه ىلع ردقأ 2
 رعسلا الو هن هر 0 1 رعش نالوق لدا او تاقف كلذ ين طاغق قد الطاب 0 و مم 5 قى 1 روش لق

 وهو كيعهس ةقارأا ار اماف نيحالملا هظفح ند ل هتعفدو ا 32 0 هب

 حرجا تالا انما < ندا تاك
 حوزو قد ركشلاو 0 ىعاودل ع.

 ماوصل هانم اهيوند# كندي 1 له

 جورف نخ انعا”#' بولت حالطا فك"
 حوضال لاياطخا- نأ اني هللا نتكيحا

 حوضن هموم نيب #* ام روتسملا اذاف

 حوشكلا هع تلاوط د 1 نع ب 3 3

 حودصلا ىهدلا معاص 8 لو ف د2 لام

 حوف موق ىلع ض #* رالايفسأنلاضعب توم

 حور هيفام اد_بح #* اموي ءرملا ريصيس

 حولي توملا مع وح لك ينبع نيب



 ( اا.(

 8 هب ينأيام ا * دغن ء موبلا ههانل أما ناو

 حل ه7 اننا ناك ناو“ < 5 ءلا لمح مل أسما ناو

 ليقف حن هيف هيعرفاوللا 00 ”اقسللا رمان اذه دع ا هللاو لاقو ةميزذ يضغف

 000 زاهلأ لدتف اينوقنمالو ةضفلاو عدلا نورتكت نيذلا نم هنال اقف كلذ“ تكول

 لاق لاق سابعلانب لضفلا يل لاق لاق ىرملا ى 1 ب ناسا دس لاق ىدهم نب لع. ةناتك نم

 اهف لوقأيت لا ىتديصق دعت اكد ناكر لعل سالو اى

 اكئافوب ملاع يناو ككل 2 اع ياو تالا كاذنامو

 اكئادتبا ىحاح هيف ردقت * ارا تح اذا ردص قفل اك

 يت مف ءايرلا ىف زل * ءرغو نوما ريمأ ناو
 اكئارونميذلا للان مرفت * امتابرحلا يف ركلادنع كن ك
 اكئامح ريغ لاومالاةفا الو * ىغولاىف كريغ كالمالا ةفا ا

 يم وقارولا ناسا نودع (ينربخأو) افانو يجرم 0 فال ةوقع يناطعاف لاق

 ةعموص ىف هارب دياع م لاق ةمش نب نمح انيدح او !ا ىلومل رص 5 دحو لك نب نا

 ىلص مكبدوملا بيرق سو هيلعللا يلص دمت مدفن ةلا لزن مكياعو كظعأ لاقف ينظعدل لاقف
 لوقي, نيح ةيهاتملا يبأ ىرعاش ر هش نم تيب ظمتاف لاق من تلق هلا ىلعو سو هيلعدللا

 ه2 ارا دلالات فو < اع كاف انذلا نم درجت
 ىتتدح لاق عرازلا دمع نب لضفلا ىنثدح لاق يزتملا انثدحلاق ىفريصاان ار مع نيدمم ( ينربخأ)

 هبتاكىلع هلزااف مهاربا نب قحسا ىلع هل راق نوماملا لع: نعاقلا ىباسلا مدق لاق ليمح نب رفعج
 قارعلا لهااي مكل لاقف ءارعشلا رك ذ موي تاذ يرخهنع بتكن هلا تاع اكو سنوي نبةباوث

 لا َحَح 3 دل لاقو هدد ضهو مهر تاق: شاون انآ موقلا رك ذق:لعفام ةنكلا هوم ىعات

 ( ينرب>أ ) هنقو يف نيرخآلاو نيلوالا رمشأ كاذ من لاقف ةيهاتملا ابأ ديرت كلءل تلقف مالكلا
 لاق يدنكلا هللا دبع نب يلع نع قحسا نب دم ينثدح لاق يزنعلا يف دج لاق لآ رك ندمت

 1 هل لاقف هباحال هتسااحو ءانغلا عامس بأ يف ا ساو ا نأ ل 1 هوب ةها كا 2

 يهالملا كلت اكرا' * يهاتعاي يفار 1

 يا عوقلا دنع كلا ادهم قارنا
 لاق ةظحح ('ينبخأ ) كحضإ ساون وبا لعجو كيلع هللا كرابال لاقو ةيهاتعلا وبأ ب'وف لاق

 0 ةقدنزلا هساحم يف هامر ىبأ نأ هيهاتعلا انآ غاب لاق يدبملا نب مهارب أ نب هللا ةيقب ينثدح

 ىنأ هيلا بتكفةلاسرلا قحسا هيلا ىدأف يلدوملا قدا نال ىلع هبتاعي هيلا ثعبف اهب
 000 وهسال توملاو * يهاتع كتابمأ ةجتللا نإ

 يهانت تامملا لق هيغ نع * هلامآ يضل نسلا يذ حواب
 ىلل ةماقلا نع تناو امني * ذو اهكبت ايندلب تاكحو



 (ادؤ)

 هدج مؤش الإ كب * ىداؤف هللا ىل_تباام

 #2 هدر ننضتال + ىلةع ٌقراتشلا اها

 هدلل> قوف يب اغا 7 م تك >> يراام

 2 لاق لاق ىب ولاد 0 ينثدح لاق ىعا زخلا دم نب مشاه ( ينربخأ )
3 

053 

 د هلل نورها 1 هللاو بهذ قولا هنبال لاقت وملاب مصتعملا س >| امل تايزاا كلملا دنع نبا

 لود ثرىح ةهاتملا يأ

 كلم الو ىت_ب ةقو_سال * كرتشم قالا نيب توملا :

 اوكلماف كذام الا نع ىغا امو ليلفلا تاكا
 لاق دعس يبأ نب هللا دبع انثدح اولاق يكركلاو نسما يمحو يلم رسن نب بيبح ( ينربخأ )
 الو دنت ايلثنا لح رذقاإلو دحأ اهف : ماي ةهاتسلا يآ يئاطلا مامت وبأ يل لاق

 هلوق وهو ا

 ندحطت ةيملا يحرو * موالفغ قى ةوعانلا

 فسوب نب دمح ال هلوقو

 ردعلا نمدلع ىذح ىفغلا نأ و * ينرغأا هل يجري رقفلا نأ 0 1

 يداطا ىو ف ل1
 أوعم داعيا اوعمزأدقو #١ مولاه ها انف

 عمدب ةلقم م ا #« م 0 تافلات

 هلوقو

 لاوو ىلإ كاذ ريدم نِسلا *-اوفع اتا حب الا ع

 ىدوملا دعس ندى :”دح لاق هبو روم نبمساقلا نب د2 32 يلع نب نسا 1 يرحل

 ءاقسفنو زعل هج ىلعسانلا ىللقأ هانفد اءاف 0 انأ 3 .ث تام لاق يراصن الا دعسن ى نع

 هد مثهاز هازءعف ديدش عزد هبو هيلا ةهاتعلا 3

 أَسانل لكل #ن ,سبلاو عدلا ن ءانذل

 نان اكخ بأ
 لع يقدح لعاب نوره باتك نم (تحست) ةَضاسلا نأ لوف يغار امو سا ا

 كيدح يرش هرج قلع قف تنك لادا ضعن نع نزلا دنع ني هسح نصدحالا يدفن

 ناطاسلان ع 2و هن رفغمو هوفعءاحر الاةد> الو رذع هللادنع الامهللاو لانا ل نم كفسام

 دعاالو 0 ضرالايف نك اهاعرم تك اكد .اعباتوةقوس ةسايرلا دعإ نسا ناو ةلذلاةهاركو

 بوتكم اهف ذ ةها ةعلأ ي 5 نم ةعقربهياع لحد دق بحاخلاب وهأذاف ينم

 ميقم بح ال٠ ىلع ت تنأو # هوقعهللأ ع نموجر ارم كارا

 مقسوهو عاتلا ىواش و ان * رصقم تنأو يوتقتلا ىلعلدب

 ( كبل: ع يطولا :- 50



 (اةؤ8)

 5 2 9 هع 2
 لوم ءاعروادخ قزوز ربشلار موج " نس ري ىدددح و يدهم لب ىلع لاق هتقشال قرر نك ولوفزر

 لضفلا ملكي نأ هلأسف هب سانلا سنآو ىروزروشلا/ اصل ًافيدص ةيهاتملاوبأ ناك لاقىر وذروشلا اس
 فرصلا» يلام ىدتشام ينكح 0 اذا يف هلك | اتسل اص هل لاقف هل ةجاحىف ىحب نبا

 ا كف هينأبال اإل مقأو ةيحاسا بأ هع

 هءايشغ نم لميف هقدصا * هايشغ يف جاب قيدصلا نا

 ب هناكع امريتم هناك 0 5 مد لوط كيال 3 قى

 00 فكحام هناو>ا # ىلع المت ىتفلا 0 !

 يتدوم يش و امال يق 00 : و 0 0 يل رج هللا 1 0 الأ 37 5 6

0 2 
 3 0 كَ 0 نإ 2 ا قاختا 1

 ىاحلأ اوس نأ يا * دحاوالا كامالا يفسانلا ام
 قدصتي ن٠ لعفوكولملا هن * هلهأ دوعل دق نامز اذه

 2 3 وأ كان هتحاح ءاضش هيلا ينلسرأو عج رف

 ٠  5و ادب تم 85 6 3
 كل ه:حاح تدصت دقو ةعسص 5 هيلع رود

 هناز> يفهل اقاكح | 7-5-2 23 هنافوب 0 ىنع هللا ىرز>

 هاخا يف ةيغراالا تددزا ف 3 ماخا 2 هدعل د الاخو تولي

 هناع يه>وو ي دا اع ثعحر 232 ةحاحهغب |تكحأ# اذ |! قيردص

 نيد ىدقنا لاق ترح نب داى رو لاق ىد داوم نب لع ىنندح لاك ىلودصلا ) 22-6

 اكل نال, يكل ىذه الام ا هال ةعاشلا نا

 تس وص

 حتاونلا تاير هيلع احهو د اص دو اكيا و 2

 0 ةعبطق 00 ينعطقيف * « هدرا ل حا الل لاك

 ةعاا اي 0 00 كم 0 ناك لاق هديح َنَع 3 نع ا نت 0 ينادح لاق الا

 مهوريل لاقو هدلول بدم 5 امادحا ثعبق هدو هةدعاأ ىلع ناتعقر هذ يفو 0 انملا 2

 اف اذاف اهدحتفف تاسالا هذه يف نغ لاقو ىلا يرخالا عفدو اهفام
.- 2 5 

 نب وص

 هدلعل باقلا ىوكو د هدو ند 0 لق



 (أ58)

 يداهلايسوميفل وب وه اهدي رعشلا يفافل> ةيهاتعلا وب اناكىعزخلاسايعلا 0

 ريدسلاو قن روذءاانيب # ريصقلا نمزلا ىلع ىنبل

 لاق اذإ

 همالملا مرتك أ * ةماخولا يوذايأ
 همالق الو ريص #* اذ ىلع ىلسلف

 ه«ايقلاتماقىله * اقوم تقشع من

 همارصلا بوح * نمش نيف

 لاق لاق زاما ىنثدح لاق ىسع نب 0 ىنثدح 00 نب يلع ينادح (هباتك نم تحس و

 لاقف مقأف هيلع 0 كني لوصم تلقف اياز كح لا ةيعالا 1 راصرساخلا ل

 0 قيضب قفرعمل لاةف بد لا لع ىلع لهس ام كياع دتشي ملو تلق ىلع دتشي اماذه :

 اا ىنهعمسأو أذهن٠ ينءدلاةف ت تلد او ءاوز مر ةنراكم نم ا كخضأ انو هل ل

 يندشناف تاه تلقف

 لاخر ام توءلليموقةلاب #* شيع ةدالكتوملا صخن

 هافحو هسح هتع دص * تيم تام اذإ هلا اي

 ءاذح مقاوتوملاذت وم # لاتوفيل يي

 ذا مث هيضر ,اع يف ماق * عان مدا نبال تيغثلا امتا

 ءانم لانيزأ لبق نمتام * اف قرغأفىنملا ينينم
 هايف امو هلالقال س * انلانيعأ يف لقملا لذأ ام
 افخر امو رم ىلاس * اناا نم نويعلا رظنن امنا

 الا امف ينيغري ام هللاو لاقف ةيقوس اناا نكن 00 دوج دقل هتاف اأر تفك ل مّ

 دمحم نع ةيطع نب هللادنع ىنثدح لاق يده٠ نب ىلع نع (هناتك ن ٠ تخسو ) امف كدهز يذلا

 ناسرفلا هيدب ؛ نيبو هكوميفيم وطلاد.ةءانب سم ذا ةيهاتعلا بأ عم 8 اكد كل ير ا يسع نبا

 ديضحو قير طلا نع مو ناالا ه>واوبرمذف نانأ ىلع 0 ةيهاتعلا يبأبرق ب ناكو ةلاحرلاو

 ةهاتعلا ا لاف مت تفتايال وهودنم نوح هيلا نورظنيس لاو هسرف ةفرعم ىلع هفرط عضاو

 همو ف فادنهتئشام * مع ءانسأ توعلا

 هننب ىلع هاحر تراد * دق تولى 1

 : ةيهاتملا وبأ لاق ناثالا بحاص عم ديمح زاجس املف لاق
 هامثاامو هلالقال س * اناانيعاىف لقملا لذاام

 دا 0 ىلا س# انلا ٠ نءنويلار انت اها

 لاقهنلاكقزر اب لخت كلام ةيهاتعلا ينال ليقلاق يرسلا يبأ نب نيسحلا ىنثدحو يدهه» نب ىلع لاق

 كلذ سدل لاق يصحب الام لاملا ن ذمتي قوركاو كو ل كا ىنقزر اهب تلخب ام هللاو
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 ل الا قاغاو ارك لا تاكمأف ردلا لوق تكور 4 )١( دشرلا ىنخ ةهاتملا ونا لاق لاَ
 ا ديقم سيلا باح يف سلاج ( ”) لجترب انا اذاو لاخلا كلت ل يهد 6 تهد

 لثمت مث ةعاس هيلإ رظنأ

 كسا و
 ريصلا ىلا ءازعلا نسح ىنملساو # هتفلا يتح ريصلا م تدوعآ

 يردأال يح - نب“ : هللا يخص نسل 0 رسانلا نم ا ينريصو

 نال لك ركاب دا اوسأام (2) ةهاتلا انآ كليو ىل اقف نكللا نذه هللا كسري دعأ هل ت

 ىلتملا عجوتتمجوت الو رحال رملا ةلثسم تاس الو لا ىلع 3 ملست تمل مافى وللا لغ كلخد

 مده ملو اممداعتسا نع ريصت مل هريغ كيف 0 ىذلا رعشلا نم نيتيب تعمس اذا يتح ىلتملل

 قرذعا وىاذعت الف لالا هذط تشهد ينإ ى لاي ت تاقفامر اط د ًارذع امنع كلش لق

 تمفترا هب | نا بل كيل ل يطا و هد ىلوأ لاو انآ ناقش كل ١ كام

 لدا وا لفل سو هيلع هللا ىلع كوسر ل نا انآو تما تلق ذاق تفل

 هلا هللاوتنأ هل تاقف شهدلاب أ انف نا يل ىعدب ةعاسلاو دب هيلع 5 هللاوو هنود

 قحنيتيلا دعا 2 * اذا كءلع لت الف لاق كتل 1 1 كملع ولو كافكو هللا كلُ

 ايقجاس ا ءلث و 0 ا ديز نب ىسع ةيعاد صاخ انك اَتف وه نم هنلاسف لاق امهظفح

 رد رك ل .ظذ ابوث سبلو ةرج يف هدنع ناك ءام هيلع بكسف ماقف لافقألا توص

 نانالل قب ندا نعهلاف كندر ىلا ىل,قمدقو اع انوجر اف عمشلا مهعم دن :آاو

 ىل لاق مث برضف هقنع 1 عاوز دع دتن كك ا دع ينونأ تحب هنأ واف عناص تنأام عنصاو هنع

 تددرف هسخحم ىلا هودر لاقف سوفنلا هنم ليست هتبأرا رام نود تاقف ليعمسأاب تعترا دق كنظ ا

 اممف تدزو نيتيبلا نيذه ُتلَخأَو

 هدلا ىلع يبتع لاط هنمتهركت *: ام لكى هدلا نءلبقأ ملانأ اذا
 (تذسن )ليقث فيفخ بي رعل امهفو لمر فيفخ نير وك ذملا نيتيملا نيذه يف ىق راما واع زور نر

 ىللاق لاق دحاولادمع نب 1 دل نب ىلع ىنثدح ىحب نب ىلعنب نوره باك نم

 ىددحم يدهملا سعأ هلوق نم اًننتما ال ةيهاتملا ينأ نع ةياكملا هذه ىف ناكل نب لاقو . (1)

 هيهات لا دان :رعناكلج نب لعفلو (9) ليعمسا انآ ان :ناكلخ نب ظفاو: (9) مار لا ن

 ىدع نبأ ىيرديامو: لاق ديز نب ىسع نبأ لجرال لاق هيدي نيب انفقو ملف ىدبملا 00 1
 01١ اردن ناك ىف هللاق رح لع قا نيارق وتسحو:دالتلا ىف كنم بروف هعلطت ديز نا
 اال 0 لو 12: ازد هلآ تقرعألا ىراوخ نم هتفلامدلات هتقل نم دنعو هب كده رخآ
 هياع هللا نص هللا لوسر نبا ىلع كلذا ام هللاوف كل ادبام عنصا لاقف ةعاسلا كقنع نيرضال وأ
 ها هنع كل تفثكام ىداجو يبون نيب ناكولو همدب هلوسرو ىلاعت هلل يقلأو سو
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 اف تلق اوس تلقام ىل لاةف ةدوه الو اءامذ الو ا نيعو اهاذلاع هبلا تدعف لاق

 كلوقتين | قحسأاءايتلةفالوسر يلا ثعمالو علال الف مايا ةرمشع كاع 2 اق اذه ىلع كح

 اهالداو اساورالا *. 511 قالا ىلإ

 احاح وعادل تاردوا #* ىذدوعكر 0

 نايف تاجا رك هلا ١ يثنم جاع ن
 نسحلا انثدح لاق عرازلا يفريصلانارمع نب دمت 0 ارد 0 كسح كيسح لاَقف

 1 لاق ةشئاع نب اسدح لاق 2و ازلا دءذدلا دنع نب نارهع نب دمحم ىثدح لاق ىريعلا لذع نبا

 تنك نافذ نيثدحلا ةقيط نع جراخ ا وحلا قدحايالا ن نحبم 1 رداع نأ ةفاجلا 2

 تينصاف نيئدحلا نعذنا هذي تنك ناو موق رط قانا الوهم د0 1 تيد

 لاق وهام لس رآآ نع يرحأ #(6) اني رم رلاقأل كاداع نمو* كلوق ندا ا
 ىلع نب نوره ا هد( حيل )  يعاسأ | سما ناكو لاق افر> هع>ار امو رذانم نب لح

 يلعن ومأملا د>و لاق ةماس نب ءاحر ىنثدح لاق ىدهملا ل اسما نب ناسا ىأ > لاق ىحي نبأ

 الع يعاشطا لضفلاز: قحسا نب ا دنعو ةرصنلا تمدقف ىل نذاف جحلا ف ةتنذاتساف يش ّق

 تلعج هللا دنعلا :تلقف ةيهاتملا انأ تيارا وللا فكن اف 3 هتلمأ رف ع 5-0 هنلاو

 كفاوط نم عرفاف ت تاق راو 5 0 بحال يف | هللاو لاقف ةيهاتملا نأ ير نأ ع كادف

 ةرصبلا لع نم لحجر ىف كل له كا نأ 1 1 تاقف ةيهاتعلا يأ د تا لمفف ردا

 هفرعبال ناكو هللا دسع ىلآ هب تتح هدب تر كلذ 6 لاق فر. رظ ا عا

 قوسفالوثفرال هنا هللا ديبع هل لاقف اهزيخت نيتيب يف كل له ةيهاتملا وبأ هل لاق مث ةعاس اندحتف
 ةيهاتملا وبأ لاقف اذا تاه لاقف لدا الو قفن الو ثفرنال هل لاقف جحلا ىف لادح الو

 اًهحادف لحم ةماد*نضالا ىف + اهحاورو اهودشع ةردادا

 اهحازن تهرك ناو نحزتتلو * اهتنط يدل دل
 لاف ا عفر م : ةعام ضصرالا كلو اظني هللا دنع قرطاف

 اعلام تدران ,!كسفن لتحاو * ةدع ةينملل كلانأ 0

 اه> ان>- ك.اة:ترشن دق توملا 51 باقع ىناكف ررتغتال

 نالوالا ناتبيلا الا هل سيلو اهلك تايبالا ةمبرالا هذ ةيهاتملا انأ نولي سائلا تعمس مث لاق

 لاق حار نب مهاربا ينثدح لاق نوره نب نومي انيدح لاق دمحح نب 2 يم ( ىنربخأ )

 اصلا قران نوره اسدح لاف عيكو ةملخ ن ك رح هللا دبع نب مار ا ل ْ

 خيش يبأ نب ناماس نب دحأ ينثدح لاق رامح نب هللا دنع نب دمحأ 20 كي نب مهاربا

 هأ ةيهادلا نس ضسولاو سوماقلا 2 لاق ةخالا 2 2-0 ع رذانم نبا طلغي 0-5 مآل
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 لئاقلا وهو !ىعاش ناكو د 4 لاغ نأ

 توق مالكلا يعار مالك »# تومصلا ملا !| حافأ دق

 تكلا 0 باودح #* نأ وح هل قطن 9

 6 ل م »موال يرعال امعاب
 نسحلانب هللا درع نع نيسحلا نا 5 الح لا ىحن نبىع ننوه تاكل 1 1

 ىندش 1 لاق نيس اع هس 0 ردح ةياتل ١١ ينال تلك لاق بتاكلا لهس نب 1

 ال[ الا سلو 2 وعلا يف دنالا عرسأاب
9 

 سس و رص

 ربصلا نك ريخ هدوح وم د هلح هلأ تمدد نأ ند

 ير مرهدلا عمر رحاو »* اطتامأد اىهدلان م طخاف

 نهال 1 اهاقم سلا 1 3 هوم < اك مهدلا قباس ن 3

 :ةاتسلا انآ كعبسَو نسحلا كك هللأ دبع لاق ل لَو ليقع فشخ تايالا هذه ّق مهاربال ْ

 دّشرلا تاومدعل ناسارخ - 62 | ملف ف مانا 1 رد تك ملا نع لضفلا لاّزام لاق تدَح

 هندي د يندشنتساف هللا تلد

 ًالاملاو لهالا يغرس و نينبلا يخي د الاقاو ًارايدا 0 تقا

 الات تك نا لحفل وه جو ع ع تئشام نكف لوه توملا

 11 الل ركع لان لع + ىسن وح 0 0
 كا 0 2 أ 3 دقفن ورم هلأ ينهي ل 0 نه هانفأ

 : الاثمأو أنف | ربع اوحبصأف نت مهنامزلا بر يدم تيفو

 بقارا لزا م كب قنا و كيم دعا نعاوك تقو يف ىلا دعف ىلغش فرعت تنأ لاقو اهسدحتساف ٌْ

 ا دادي كحق ىلاسو ىندش 1 لع للقم وه امنف هيلات رصف هغا رد مو ل 0ك ىح 4 انآ |

 ارامل بيشملا 0 د هلح ن نم: هلا تانغ *+اأ يلو

 أرال طخ ًاملهأ مظعأ سه الا د مهدوع ودل مارا نأ

 (لاق) كلذ دعباريخهنم تدار اث ههجو يف ةهاركلا تيارو هنول ريغت ةكءاربلا يرك 5 0 املق

 لضفلا دنع 10 كلذ ناك نلدل لاقف لهس نب نسما 0 0 اذه ثدح ةهاتع || و ناكوا ْ

 ١) وقتل يرجاو تاونأ ةريثعو مهرد فالا ةريشن هل ساق دنع كمق دقل عسرلا نإ 0
 تعمسو لهس ن' نسا نب هللا هع وا ( لاق ) تام نا 2 ةراد اهل كزي رف مهرد فالا

 أمف ةبهاتعلا يبأ ن م ةعقر ينتءاح ذا ينس يف انآ ادب عشاخ > | ىل لاق لومي هس 2

 كالا ال ىنازأ * همك 1

 هعال 0 0 يلا ل لد

 همماردترثكن مو ن 0 نم انك
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 نب نسا مح .( ىف زر ) لع ضيف رشم 006ه ل و اس هدا راسل

 |ءلف ناقاخ نب ىحب لزنم ًاموي ةيهاتعاا وبا مدق لاق نوره نب نوميم انثدح لاق ةظحجو دمت
 ملو هلزن» ىلا لخدو هيلع مف لزأ نيح هفداصف ل 3 0 فرصناف يجاحلا هل رداب م اق

 تكور انا رق ذخأف هل نذأب

 ىلاي> نم كءوري اذه اش * يلايخ ىرت نيح ع 0 كارأ

 لاؤساا نم نامالا كلذ الا * ىلاؤو_س ينه فئاخ كلعل

 ىلاجحب الدب اهلثم باط ل يب لمت ل كلاح نا كتيفك
 لاا دان امسأ + ىدتع رسعلال ثم كلا ناو

 (ينربخأ) كلذ دسب اًيقتلي ملو همم عجحري نأ ينأف هبلطف هيلا هلاخدا نحال نسعأ ةيقرلا ارق ان
 ساوت 5 محلا لاق ىئادملا ارح هلا تر نب ا لاق ىزارلا دمم نب هللا دبع

 دل 5 هو 0 ق.قمشلا ينآ نيدو ةيهاتعلا ينأ نيك لاكو ند نا تف يف قءدقمثلا 0

 31 نذل كاف ناك تحت هيفمهدنع مالغ ىلا رظنف ةيهاتم ااونأ لخخدو تن ةهاحل
 لاقو هيلاهدي ةهاتملاونأ دش رضحام امفلق لاقف وا اميرقلاف ةيراخلا هذه تفرظتساَ

 لئاسلا ىلع نودرت اذام * الئاس كوحم نك تددم

 تببلا نمهادان يتح قوقمشلا و

 لا نم كتس ايف يو ينشنر .* ةشيف اذ لق ق5

 ن.يلع اح تحب لاق اتع نا هللا دع نب دمحأ ) نرخ ) ايضغم ماقو هللاو قوقعش ةيهاتعلا ١ لاقف

 يحب نإ ر 3 اك تكا انم نب ناواس انثدح لاق دابع نب ناولس ينثدح لاق يلفونلا رم |

 رعي ىعاش مكعم كادق هللا ىناعح هد فاعلا نأ كا اخ طسو يف رضاح ةيهاتم ا وبأو

 دم ىلع ةد .هاتلا و اقف كم ايلا ر 1 م 3 لاقف دشن هقدنا نأ أ أ نأ نإ

 هذشنأ من 0 2 هاو هساح ىلا ناكو

 تعود
 لعغت مل ناو ركشلا نحو 0 لا كن دعو كر

 ىلح ام ةرمعح ىلجاو #* نيح دعو رهدلا عطقا

 لم ل5 هوركملا ضرع 2 و تلمأ اك

 نحأ قدتو كنه كرا + ىدلا قدسالا ءانألا ىراو
 ىنأ نإ عا لشو ريخالا تيبلا در ةهاتلا 00 اقف لاق لمر ةشد> 1 تايبالا هذه يق

 رم امدح لاق رضن قدح ( قرا ) لعودش تك كلا هللاو تددو لاقو حبو ة ةيهأ

 هلل يدمملا سس روصض٠ م بطش هللا يرخذالاو هل هلإ امادحإ مسأ ناتي هم هاتعلا ىلال تن :اك لاق ه هش نا

 ةدعم قفاضتالا ىلاةىل نكي ف الم دق اهب ينكو ةيعاّلا نأ تن م [ ملط اعا لاقو هحوزب ف

 ةهاتعلا قال ناكوا رمس وم ط هراجيا يكلوا رار فزذ علا الا اييورأل تا لييس



 )*ة١(

 هرعش ند هب لئعتدس كلذ كدعل 2 امو لاق اه 0 ل هللأ 0 58 زعلا كديع نب هللا د 2 لاَقف

 2 امدب تدشن ناكو يلوملا ة ةئع ينال تامالا هيه تان 100 فاؤم نيسملانب ىلع لاق

 ص . لعيال وهو ةهاتملا يال 6 هلأ اه دعنا لحرلا لور نا امأو اطلغ ريذحا نوكيذا اماق هر

 ىزامر خلا ىللاق لاق ل نب ىسيع انثدح لاق يعازلا دم نب مشاه 0 د41 تدل

 ناكو ةهيديلا دنع 0 ع 7 عرس ةهاّعلا ونا 7 سلجم ىف ساو 4 ةهاتعلا نأ تدي

 البعو افقوت اذاو ةيهاتعلا 3 هاذؤ ةعرسلا اعيمج ابطا ءل اذاف رعشلا لوق 1 اني ساو 5

 دم نب 1 وبا انثدح لاق ىزتعلا ليلع نب سابعلا نب دما ( 58 ) ساو ل هاضف

 اهيدصو أدودو 3 ناكو مهرد كدا ل هتحاب ف تدصاق رودنملا رفعح ا نبأ وهو نيكسملا

 ةينان هتدواعو امعيبرصقدق هيلا تراظنف ىريغ اهبف سلجال ةيثرم هسا يف ىل ناكو اموب هتئحف

 تلقو تضوف الق ىلا هرظن تيارو كل هلا تناكف

 اضغب هل تروظاف * اضغب اص يفار ا

 د هيدزالا ص كن نال هللاو لو

 انتطفر ةيدز الاو * اتقمددزالاو 3

 اك هل ناك 5 #١ دولا ةقم ةتهان: الأ

 يذر نا لطأ اف 3 هع ران م تدّدغل

 ا ل نا ف ئدم_# لا لاملا كل ناك نال

 هف تا اَمف ةوادعلاب ىدانف اص ىلا مالكلا يمت ةصهاتعااوب| لاق

 لام ا ند نوكلأم اوطاك »* الب ٍط المح صض ردم تددم

 لامرلا 2. ف ا ىلع ةلإ_صوم 0 ينل 0 ةعرصلاب لآ مح

 ىلابح نه كلابح برشالو #* يتدرتالو ىلا رظتالف

 ىلايللا ىرخأ اتنثم كئندبو #2 ينيب جوجأب نم مدر || تبلق

 لانقلاب كك تمد عطش و # ًامالكاتل تك أ نسر 5

 قاسسلا رواسم لاق لاق يلفوللا ناماس نب ىلع انثدح لاق رامع نب هللا دبع نب دهحا ( ىتثدح )

 جاخلاامايأ يف ةزائح تدهش لاق قامسلا رواسم نع ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يبا را ينريخأو

 رضحدق الحر تيارفجشب لودقملا نيسحلا نب نسحلا نش نيسحلا نع لع نب نسا جورذ تقو

 هل تلقف هيلا تفتلاف 00 ل اكو ذك ةنفص يذلا لحرلا اذه راحل لاك دقو اذه زانحلا

 نم كقمأامىل لاقف كرعش نم ًائش دمنا هل تلقت قدسا وبأ انأ ال لاعق عننا ها: تنا
 لاقف يللا داع مثينع كا مثرعشلا ي 520 اذهكدلبو ا أ يفو ربق ريفش ىلعو رفس ىلع

 قدصو هريخ ىثىلقوتلا (لاق) يح 5 ل طق ا ا ترا اكدوا ير 5



0000 

 ْ عفرا انسح ناك دقل هللاو اباتك هل قيدص ىلا نانالا ابتك ول اهسار 6 اا ا

 تلق ىصامو لاق رع 06

 هن دح دعل قاحب بول 3 0 0 0 يف ءرذلا

 ندع لاك هءافوو #* هل دعب -سش هنايحو

 هنددح و كعل ند اذو أيلب دع 0 كدعل نم هريصمو

 هندوم 0 اولاحو هةيع هيدومو ود كاف تاه نم

 هن لاس عل هلع م نعل ق نحو لح رلاف زا

 هيدقور>و تابشلا ا »+ ىلع بوطخلا ىساحاقلو

 هيدقر مول هيف جاتحم * ام عيضي هتنيمل - اح

 ١ هباباأ يتد_كناف ساوب يبا عم تنك لاق كاحيضلا نب نيسحلا يننثدحو ىمح لاق ىديزيلا لاق

 روخلاو فءضلا ينب د و 3 ريغلاو نصقلا ى ا

 نإ سل( ا ةيهاتعلا انأ ىنعي 00 مالك نم اهب ا للا يل لاق اهم غرف املف

 تحح>> لاق لحعلا ىسلع نب مساقلا 8 وبا ىقلدح لاق ياطلا لج نإ هش دى> ينثدح لاق ىلع

 هالحر تدب هسار اهب ىطغ اذا ةلءش هللعو لي لظ يف ىنا عا لع افقاو ةهاتعلا انآ تيارف

 نادلبلا ىلع رفقلا دللا اذه ترتخا فك ةيهاّملا وبا هل لاقف هسار ادب هيلحر يطغ اذاو

 0 دانعلا 0 دالبلا ري حسو 5 دالبلا ل صعإ عن علق هللأ تأ الول اذهاب هل لاَثف ةيصخل

 نوكيف نوفرصنتو مكَل اوضح م لائق ان نورع لل . مكنم لاَقذ مكشاع“ نق هل لاقف

 هللاو ال لاق مث يبارعالا قر طاق مكشاعم ندا نك هني || نم تقو قرفرضتتو رك ان لاقف كلذ

 ةيهاتعلاوب | ىلوف سستحم ثمح نم قرر اع دج مقزرت انا الا لوقاام يردااآل

 لوم

 اكيناشل ايندلاعد  ايثدلا بااطايالا
 كيفكيلياالظو * ايندلاب عنص:امو ٍ

 ةيهاتعلا وبأ لاق امل لاق راكب نب ريب زلا انس دح لاق دير نب دمحم (يتربخا )

 لاجرلا قانعأ قدر الكا 4 ورع مس اي هللا ىلاعت
 ( ينربخأ ) ندع قون كار سن تأ رف رودبلا ربك ةلعافلا نبا ىلع ىلبوو م |. لاقف

 لاق جعدأ نبورمح ينادح لاق راكب نب َنِيَر لاا د العلا يأ نب يعرملاو ديز نيد

 0 ينأ دهشأ ةهالا يتأَد د نمازيثك :لثع هتمنستو ىردتلا ررردلا دع نب هللا يلا 3

 همنا كشنا

 ةرحاس مج حا ةضل # هرطاش مويلا ترم

 هرفاس مولا ترم * يتلا م تاك نا

 6 ثل ب نالت )



 (اة:)

 0017 20 اولا دما ىلا تارك لا ىلع هنا لاف نوع هيلا جركل 0 ند اد 01

 لاقف ام تلخدف لاق كءادف تاعح كَ || 0 د رهاتعلا نأ نإ هللق لاقف ك1 املع "لع 2

 0س اذاف هنأ رف ام ءاعام أ دنا كح لافق تانك تاوتكم ابك از : لقال لف تكلفف' ءاذهام

 كا ىلا ينمي اهب مرق * اهسيايلا اب تثعب لعن

 يرسل ا تل ىدح 8 اكرشأ نأ حلصي ناك ول

 اهادهال اقف لعنلا هذهام يسابعاي هل لاق نيمالا ىلع لخد املف اهلمح انعم اهامحا نوع هي>اخل لاقف

 اهامو لاَقف امال ها ساو ال اكن علوا نينمؤملا ا ناكو نشب اهبلع تّدكو ةيهاتملا وبأ ىلا

 هللاو تجرخأف م فالا ع 0 ويه هك ىعملا اذه ىلا هقيس 3 هللاو داحا لاقف 0 ف

 ن اذه اندح لاق يلع نب نس ) نرخ ) فرص او اهْضيةف هراح ىلع هر وهو ةردب, يف

 ماعطلا بحاص سورمم ينثدح لاق وكلا هللا لكيع نب لففسا ىتدحت لاق م مساقلا

 00 2 0 مل 5 هف رعم سانلا 0 م ةيهاتعلا 5 ناك لاق ةضاتعلا ىنأ راح ناكو

 ةحرابلا | اني 1 11 هنأ الك لاق ةيسشم هناف كدجيم 2 كراح ناللق تتاح لصالا 0 هل

 نسحلا ( ىنربخأ ) دحأ هللا م ال هنعمل 100 ظإ وه اذاو دحأ هللا ره لك ال 3

 نب روصنم خيش 0 :”د> لاق ىمشاطأ بوش ن 6 ىنثدح لاق هبو رهم نإ امدح لاق

 بتكف سيلا متو ديقلا قيض هيلا وكشي ةيهاتملا يبأ ىلا 0 تك لاك ناملس

 ةيهاتعلا وبا هيلا

 نا لا نمار © يتحلاو-مايألا 8
 ردفلاو: هللا نباف * احرف ىر نا ساما

 00201 0 2 نب دعا امدح لات ةيوربم نبا اندح لاق لع نب ىسحلا ( يربخأ )
 امأ لاقف نوئيحيو نويهذي سانلا ىلا رظن, ىلع ئكتم وهو يدب يف هدب ةيهاتملا ىبا عم يثما

 راند نب كلاع باهملا دالوا ضعب 0 8 لا 3 ا ماكشي اذهو ماكتب الف هش اذه مهار

 الا دم لي كك ندا 1 ءاليخلا هذه ضعب تضفخ ول ىباي لاقف رطخم وهو

 0 ةد.ج ةفرعم كف ىعأ هللا و ىلب هل لاقف ا نم فرعت ام 1 حفلا هل لاقف كسشت اهم

 !2 كو هبذا ىلا ىحر اف لاق رد 112 كل نإ تاو ةوددق هيج كل تحاور هنلح

 : هج 11 دعا الرسم جب واسر اطاطو لد ناك
 اعناو هل اهوا هنقالا 5 ذل ٠ اهاوابأ

 اهاوفا حيبستلاب هك الا ركذ بيط دقل

 اما اذا فحل لغأ # تح نم نتنا ايف

 اناعاووو راخ حل # كويتي موق قرا

 انءاح دقو ةيهاتعلا ىنال تلق لاق دع ينا ن 0 0 ع ,يديزيلا ( ىنثدح )

 اكل كلَذو 1 اهدا كل تاب مايا ذدنم يل تره 3 اح نسخ هلك كرعش قدحسا | أنأاي



 (اةؤ) 5

 تادتب | ذنمهللاو تنسح | لاقفوايأ هتينغف ناكسءأ رقم 0 بارذ ىلاهعم تلق هنغ لاقف عن تاقف

 نوميم ينثدح لاق ةظحج ( د )بارذلا اذه لهأب كلملا لعف اميرتاماىل لاق م كك نع

 كليغىف كلوق يندعنتا قحسا اداب هل تاقفرسجلاا ىلع ةيهاّسلا ابا تيقل قراخم لاق لاق نوره نبأ
 لا 0 تلق انهاه ىل لاقو كحضف مهلك سانلا

 اليلخلا دقتناو قتف * اليلخ 2 ل

 اليدب هب غباف دولا يف * افصنم كل نكي مل ند

 وات يرشال بلا ل ل[ لك : اينو
 لإ را 5 هلآ لي#يلا ال1

 التم ريح ىلإ -هل ه4 الا لمصالا ”تارزلف

 الخ الا ىر ٠نلف ت ا .خاف

 الاثوأنيعتفتلاف تنادءبحلاو دحأو داوي ين ا اف كتيدف لاقف قحسا ا انأأي تطرفأ هل تاقف

 دع ( قرخأ )فرحت تك 35 تقفر دقل ىناي كتيدف لاقو ينيع نيب لقد ال تلق مث

 ينثدح ىناي يل لوش تكلل أمل ةيهاتعأا وف ا 0 قرا 0 نوره ينثدح لاق عكو 0--- نا

 وبأ ينندح لاق ىراجالا | ميلا و اص 0 يلع ) 10 ( كك واَنَع ب رطب 00 ات كيئانلا ناف

 مدح املف ةهاتعلا ينال 0 فيس وب 0 1 ناك لاق كلملا ديع ىسوم ينثدح كا نافه

 ةيلأ بيكم ةوقج ةعلملا باد يارا سس

 رفولا ءالخألا ىلع ةهماسس »# هش في رشاانأ رقعح ابأ

 ريصلاو ليجتلا فد ىاتخ ناف نع رم تلف ىدلل اذ لن
 قا ايدج لاف لع نيا ل تار كفل 0 هيلا بتكو مهرد ىنلاب هيلا ثعبف لاق
 تلق لاق ىدسعملا رفعح وبأ ىنثدح لاق يفوكلا ميه ا ندا نب هاو | قدح لق يور

 لوقع انل نس هرذب نب انكف انساب لاملا 0

 تاكل ىلع ةيهاتعلا ل لاقذ لاق

 ليم هل تربص نأ لكف دع امح ريصلاب يرئامرصتقف

 لأق ينارفعزلا ل || ضقلا نب نسا ىندح لاق هنو رم ب |[ د لاق ىلع نب نسحلا ( ىنربخأ )

 ءاوبلا دماح لظلا ل 5 كناق بهذأ هلع بضغ دقو همنال لوب ةهاتعلا بأ عمس نم يدع

 انتج لآك يزارلا ة هقياخ نب د ينثدح لاق هيورهم نب انيدخ ناك لع نب نط( (

 دح ا ةاع لخدب مفيذر و 20 ل هع ميرلا نب لضفلا ترضح لاق يرعلا مولا 8 تبيح

 0 ينفعأ لاقف 1ك نم مدق دقو تاع ةهأت لاول اذه لاف ءاح دق هيحاح ؛ نوع اذاف ىلش
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 للحرلا لاةفهلاح نم يك وكشبو ل 0 ىل أ باش ذاق امأ 2 لوشو 0 َ | عصا

 يا 0 هأر ا 0 #3 امم سيلفاسدلا 25 تا

 دحاولاقيفاوغر ةأدق * مهلك نسانلا :ن 1 كح

 ال دس دج لاقدو ره ناجل لاق ىلع نب ندحلا(ينئ دح)ي نالوا وه ل قف هع كلاين
 رساخلا اماس بطاخي ةيهاتعلا ايدك نب ًانادشنأ ناق نسما نب هللادبع

 لاح را قاع صر لذا طار دع نر لمان هللا ىلاغت

 هفتيأ رف اهرشالوأصر >ح ظقىل>ر نم تفىعامهللاو ايران دلو ضرع نارا امو

 مدس يف رودبلا ًاعواهز كى لاومالاعج قيذنزلار ارا ثلا ىلع ىلا ولاقفاح لس كادت اعنطصم

 ع

 ْنَع هربأ نع

 دمسو بدؤملايركسعلا رساب اعلا نب دحأ را رطل تردصت اذا يب آم دحافافاغو دا| ]ضده

 لاق ىلا ناملسنبدحأ نبدمهخ ىنثدح لاق ىزذءلا ليلع نب نسحلا انثدح لاق 6 نا

 هدنعو ناماسنب ١ رفع> نب مقدلا ءءانك لاق ع مسمن ١ كلملا دبع نب نائس نب هللادسع نب سابعلا ين“

 هندد> وف ا ىدنعكلوناكث .> زامجا ةعا سلا نط | سانعأب مكلاةفدهز راك دشتي ةهاسلا 0

 ةهاتعلاوب احا ف سا مق ىأ رق اا اةفناماس نب رفعجر اد نكو دنع

 لوي زاملا ًاقناق هدعني

 دهزي الو سانلادهزي * ظعاونمديهزتلا عفا

 ددسملا هن ىدماو ا + اقذاح هديهز ِق ناك ول

 دفنإال هللا دنع قزرأاو * هقازرا دف نا فاخن

 00 رد اللب مباالا فلات 8 "قر نم لعووستم قزرلاو
 هياعلبقاف كنم هلاخل صتقا رساخءلالستخا نب اوه وزامما اولاق اذه نملاقفهلاةيهاتحلاوبا تفتلاف لاق

 بطال هتيطاخام ودب فها نا تدرا الو كالاخ نظالو تناظثيح سهذا مل ينإىخا نبا ايلاقو

 را نب دمه ينثدح لاق رامح نب هللادسعا نب دنع[ ( 200 (ماقمأ 0 غب هللافهعبدص لحرلا

 ديراوةحاح ىل لاف ةعمج مول يفي هاتعلا وبا ء ادف قراخ دنع تنك لاق هبأ نعيرءشلافاخ نال

 يننغهل لاقتههجو لسغو فود ىهوهبايثحرطو مج رف لاقدوعت تح حربا القراخم لاقفةالصلا

 كسوض
 اقح ةيتعةادغلا يلا * ينامردي مودم أ يللاق

 اق رعفاق مع قورءلايفىرجام> مأ تلف مث تسفنتف

 لوشإ وهو ماقم هيلعوداعاف تا م ثالث هداعتساف هانغم املع عق وافي دب نيب تناك ةاودقراخ بذحيف

 اذيا (انثادحو) هنع ةيورهم نب مساقلان ب دمحةياور ريخلا أذهو حلفبف دحأ ءانغلا اذههللاو عمسإال

 دمع نعبوقعي نب دم | ىنثدح لاق رامعنبا نعديورهه نبأ نعىحن نب ىلعنب نوره باتك يف

 00307 د كانا ينل لاق ة عاجلا وبا يقل كاف قّراتع انتدحب لاق ىضلا ناسخ نبا
 اقح ةشع ةادغلا 0 # م رديمو دا ىل لاق 7
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 ىنأينثدح لاق دالخ نب دحأ ىندح لاق يرعلا اضم كاف فوصل نار ند د0( ندا
 ب ارعش لوقأال لاقف لزغلا يف ارعش لق ةيهاتملا يبأل ديشرلا لاق يداهلا ىسوم تام ال لاف
 امهملا ان 2 نك دا يسوم دع ىغأال لاقف ىنأي نا ىلدوملا مهاربارم ا ادنأ يسوم

 ناكملا اذه اوك كانو لا ا ا ةعساو ةريف> اهطرف> ةقرلا ىلا صحت 5 ِث

 رفعحو موب تاذ برش ديشرا ناكو ةهرب كلذ ىلع اربصف اذهىغبو تا هد د ةفاخلا مال

 ديشرا|لاقف ادحاو اي نكو [يدعانرط هلع انراخو دانس ساف اود 0 تنغف ةعم 2 ١

 نبأ نم لاق هتصدق رفمج هل لاقف ةليوطةدم عتمتسف هيفءانغلا لوطيلناث تايىلا هحوح | نا
 انيجيال كلذ نم دكنا وه لاق هتعرسو رعشلا ىلع هتردقا هب هقحابف ةيهاتملا يبا ىلا ثعبت لاق

 ةصقلابهيلا بتكفكل تاق ام ةح عت يتح هيل ةمكاف لإ كات ترطب معأ ىف نو سوح
 ةهات املا ورا هللا نقكف اان اني تدل ان يظل

 ندب نم «ىلخاوحورااقراف * نا كلت 0

 نزطاتيب 56 ةتلالأسأ * احم ارم تفلك دقلو

 رتل ديف رمز لح قاالاق دش ىح هج رت كات لي كتف رع دق ديشرلا لاق تاصو املف

 هيف ينغاو ار لن مه ءافاخلا جالت اذه 0 مهاربال ةيهاتملا ا مث لاق لعفبال 0 ماقأف

 ةيهاتعلا ا 0

 قريش يلق سجدة دي هل انك نم
 قرف هفنابخالا نيه كل ف نانا 1
 قاخموب ذمرمثا!لك تام * .هنك 0 نوع

 ةنام امهم دحاو ل اك يطعاف م هاربا هاتغو ةرهاتعلا 1 هدشناف ديشرلا ام اعدف مهارب | هيف ينغو

 سايعلان هللا دبع نع ى حب نب 0 كاد اد ىلوصلا ( يف :ىدح ) تون ةلامو مهرد ا

 لاق مدن من : ماا ملالخدب ال نأ فا هلةيراج ىلع ديشرلا بضغ هيف اقف عيبرلا نب لضفلا نبا
 نطف نأ اندما|لاطأو ا نادم كلذ ذا نع دص

 نمزلابيجاعأن ءاذهنا * كلام يضاف 5 0 0

 هلا كد ةهاسلا نأ رت سبل هل لاقك نيتيبلا ناذه ىلع ديزر نم ىل بلطا ىج ير

 لاقمث لوقلا باط ن الالاف هلم هفئاطإ ا ١ 0 ذملا باوكلاب باجاف

 تا * ىلذ را نملا ةنع

 ناعوىنام عاش اذهو * هل اكوام ترص اذهو
 ىح نبيع نب نة ره تان 5 2 ا اضحك يفام تعا هللاو 1 لاَقف 1015011 ااا زارا اا الالام ل 11 ااا لوكا ااا كاوا و را ااا 12ه اا تئائتاَتْل7للل777ْملللممل تهتم م07

 فتوملايف تنك لاق روصنمنبا بيش ىنثدح لاق نامعنب منرطا يندح لاقى دهم نب ىلع ىنثدح لاق
 هن ولئاسإو هيلعز وملس ناثلا لعحو فقوف ءاج دق لغب ىل اعةعرطا عشب لجر اذاف ديشرلاب اب ىلع 87

 نالفىلا ًاعطقتمتدك لوقي دحاوف مهلا وحلا نوكشي ساتا لقا فتوملايف فقو مث هنوكحاضيو
 "رج و ع م موو بل دل و و صو ب بو وبر 007777 77027920:52715101:71191719117101050507517177 11 مستو ا حس 0 تاتا
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 م ع ع ا

 اب كدشنا ام لثم هرعش يف سحاام هللاو لاقف اننب رادام 1ع اف لرسأو : ىلإ ىلا ترصق:لاق

 أمق لوش يتلا هنديصق يدش ذاف ساون يبأ لوب هتريخأف هيلا ةيرصقف 3

 لوقعم تعرف أ 2 5 0 7# لوا سانلا نعد رشاعتلا لوط

 لواسم هيف فيرس توحللو الا # ع وددس 1 0 وم 3 ا

 ل وذشم تادللاب ةيحتع - # ان دعا لم و تولملا لعشا م

 | - - م 7 2
 لوصومو يدنغم نئاع اه او 04ه 5م بط دو

 كك 1 *« ةناف لاك الف كلادب ام لك

 هتربخمل لاقو هنول ريغتف هتريخاف ساون ينأ ىلا ت ترصف هد لود هام دئاصق ةدع قدقنأ مث لاق

. 5 ١ 

 مساقلا 0 اك لاو لع 0 نسما ) 2 ( 0 هف لشد و داحا هللأو دو تلقااع

 نيياحبلا نوم ناد نب نوره ينادح دح لاق دعس ن هللا دنع نب ىلع ينثدح لاق هنو رهم نع

 داوقلا هب رع 0 ّّ ةعامج 0-2 قباط 0 تدع 02 2ر0 9 0 رق ساو يبا 2 0 )ا

 هيلا ان رظن تح مي دحال 2 ءال لحر ملأ دود يكتم وهو ةذع 3و2 لع دف مشاه وسو تانذلاو

 هيداح ساوتوبافقووساوت انا 35 هل راح 5 2 دق خش ىلا ماقو ب”وو هلو ضو دق

 ا 1 1 لا ىم ع يردا عسونالجرت فري هيلجر نيب حوار همم انقاو لو ٍق
 تنتظالا طق ا هللاو لاقفهنم رعشا تنال هللاو رضح نم ضعب هل لاقف وا وهو ساو

 ىنتدح لاق قرح هللا د.ع نب دمحم نب ىلع ينثدح مساقلا نب د لاق ضرا انو ءاَنْح هلأ

 ناك اتا لها ردها نم هل تلقف زاثز دنع تنك لاق لع نب نانو ىلوم حابصلا نب يرسلا

 ىدهمنب ىلع ىئنثدح لاق ةزاجامحنملاى + ن ىلع نب ىح# يفرب ,حا ةهاتعلا نأ 0 دادغي لها ث

 هيهاتعلا ونا ينثدح لاق يراصنالا 00 ن: هللا دبع ىثدح لاق ىعاشلا 0 ”دح لاق

 هب نعأ ا اقفبارمثلاو ماعطلا نم عن 2 210 5 زح اهيلع 0 ىدهملا تدب تنام لاق

 04 اوان لو هم دب لاو دا : ا الو لكأو كححتو الام دقو هتفاوف اهب

 تلق هئم اذه تعمس املف هالبا الا ؟ يش ىلع ر املاو للا كك امو اندقْش نمانع نولسل اندقف

 هتدشناف تاه لاق كدشنا نا ىل نذأتا نينءوملا ريمااي
 , لاب اءمف ديدح ضغ لك ا.يفالت> | ىلييال نيديدحلل ام

 لاسن :٠ ا اكن ومدعلاك هتيم دعب سبح نعاللس نمي

 لالا هل 5 شعلا ةذل نم * هقئاذ تنا محأ 0

 ل0 د ار اولا كب نيلتال
 ليل 0 ا ارا 2 ةللط لكألا تول ةلجام

 اد فا ركل ىل حا ك تزد وأو تظعوو بش قام تضأو كحبو تسنحا ىل لاق
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 هعرلا سعاو لزفلا يف ارتش لوشال نأ هع لع ىلاو فوش ةلاردو ف 002

 لاَقف هيلع قيضتلا و هس
 فيا

 سس وم
 ةعاودلاو ءانكلا احلح نق # ةنعالو اعمس يلا مع نبي

 ةعانصلا رب مامالا طخ سناك * امل ةعانصلا ىلا انمحرو

 ًاضيا لاقو
 تفلت افقاو 1ك و * تعرسأف ت تلوموب ينتحر امأ

 2 اهردينيبعبلحأو #3 ىراراو اها راك لرع اق

 لاق نا ىلا ه-ارخا يف اًناوتم دشرلا ِلْزِب مف

 مولظملا وهءىسملالازامو * مكول يظلا نا لاو امأ

 موحتنلا تبلوت 89 ضو از ىلابالا تفرصت م نحال

 مودلاب 7 ةنثملا - . هيا * انامل ”كتنع مآ ملو مان

 موسرلاو ملاعملا كربختس # تضقت ممأ نع مايالا لس

 مودات ع ضدك يللا راد يف دلخلا مور

 #١ 00 كلما اكجاذ لا

 ثدإ موتا طاح :  ظلخلو
 ينثدحلاق يدهم نب ىلع ينثدح لاق ىلع نب نؤره باتك نم ( تحن ) هقالطان صاو هل قر ذ

 0 هيف ىلو دهزلا يف رءثلا كد لحر ينا هل تاقذ ةيهاتعلا انأ تر لاق ضربالا يبأ نا

 كح ىعملا ادهه ىف كردك دو هف 3 * ال نأ اور ينال ةنوحعتما بهذه وهو ةريثك

 نال لاق 2 ءيدر هتلقامزأ إءا لاف تلقام ديح نم يدشن نأ بحاف هم 50 0

 نكي مل ناف مره ناو زاهأ رعش لثم وا نيددتتل كرجملا رافكأ لكن رك نأ يغبذي رعشلا |

 راعشالا امس الو يرعش لثم سانلا روهمح ىلع ينال امم هظافلأ ن - نأ هلئاقل تاوصلاف كادت
 ردلا تالطالو رعشلا ةاور بهاذم نم الو كولا سهاذم ن شيل دعز زلا ناف ده زلا ىلا

 0 و ةماعلاو ءايرلا باحأ و ا و ثيدخا دا 3 0 زلا هب سانلا فغشأ بهذم وهو

 هن لاصق قدشلا ع 3 تقدص تلقف هومهفام مهلا ءايشالا

 بات ىلا ريصي اودكف #* بأ رخالاونباوتوملل اودل

 يباح 5 27 ايمو تن * ادن كئم ذأ ا توم ايالأ

 ينابش ىلع بيغملا مع م * يبش» ىلع تممحمدق كناك



 )4ه١(

 اوهان 2 مو #* مواهج نه هب 2 لد

 هاوقت 3 00 ع نا # هل قيل ز أ اط نه

 0 0 ٠ نم #* هقلخ - نه 37 مه م

 حاف هيقهتلكو ه دفا دكا تريكو هلت قرف هياا ةلئام تناكو هسح قيضو هلاح املا 5

 باتك' نم ( تخنو ) هيلا رذتعاو هانداو ةهاتعلا نر َىَح مساقلا نع صرب و هلصوو 0

 لاق ىهزالا يبا نب دلاخ نع لهس نب دمحم ينثدح لاق يذهم نب ىلع ينثدح لاق ىلع نونه

 ديشرلا بإب هبيفاوف جار آلا اياقب نم امظع الام اهنم هلابخ لصوملا ةيحان ىلا يشرحناب ديشرلا ثعب

 ا داو ءاردضو كيد الا رست «رارج شنب ىلا عجأ لاا قرص سلق
 الو ءامالاللحلا لاملا اذه عف دب هللا نانو لاَقف كحنو كلام هل تلقف نونا هش 5

 هدشنأف مايأ دعن ديشرلا ىلا لخد م هم ىذا 2 قاعتي

 كيلا اهضغيو اسندلا كدنع نوه هللا

 د 4 رغصت نأ الا تف

 كتكعتناهاكدحأ ىلع اندلا تناهام

 "عالما لاقفحدملا اذه نه قدصاب ءاناا تت ماع نيئمؤملا 0 ا ََ لضفلا هل لاقف

 هدقن اف لضفلا ىلع ةهاتعلا 3 ادغف مهرد كلا 0

 "ا د لصقلا لقا + دالك اذختب تنك اماذا
 اليزيللا هيهاوم نم ىطميو * اهظع هلليقااركشلا ىرب
 اللد همراكم ىلع تدحو #* يفرط تمام ث يح ا

 0003 كلا السواس نكلو اهلثم كنطعال نينمؤملا زيمأ :يواسأ نأ الول ةللاو لضفلا هل لاقف
 نالس نإ ىلع ( يريخأ ) هدنع نم مهرد فالا ةسمخ هل دازو ديشرلا هب هل ىعأام ءاطعأ م
 نب ىسع نب ىلع ريمالا تع.س لاق لذعملا نب دمصلا دنع ىنثدح لاق دربملا انثد> لاق شفخ الا

 دهلوح سانلاو دشني ا تبأرف دشرلا واذ يف 00 0 ةءح

 3 هللا هللا نسا * قزرام الا ناسنالل سيل

 قاع م طا قاعام اذاو * هلك ياَعب ملا قاع

 0 ليلف دو ةرص »* هماق ن و م يبأب

 قرتفي هنع مالسالا عماح * كلم م مالسالا ينباي

 قروو لوطه بوص مكف * هلو مكيف نوره ىدنل

 قاخ موي هب رشلا لتق * هلك .اريخ نورهذزي مل

 نود عطقتل قانعالا نا ىنباي لاقف لح رلا اذهر عشب سانلا باجتا ي 0 نيل د

 لاق ىلوصلا ( ىنثدح ) ىدهملا نب مهاربا هلآس يدلاو ةهاسلا انأ خيشلا ناك من لاق بطلا اذه
 سبل لاق هيبأ ن ء ةهاتعلا : ن دمج نب يوقلا دبع ينادح لاق .قحسا نب . دمحم 3 نا
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 هنحطتال توملا احر ناك *# هلهج نم مدا نبا هتب
: 2 2 

 1م 0 تا تل 0 : 5 ًِء
 لاثو ع رغم ةيأم 0 ههاتعلا يبا كل ثعش مساقلا هد ربح أو كلد هكوم 2 0 صعلإ عمم

 ته هدم و ىلإ ةهاتعلا هل سدق 5 راد ْق ةسنحو عخوملا كلذ لع يق ف ضرعل ا ةاعافلا نءاي ه]

 تاربالا هده هل ةحوب تن كو رفعج



 )*ة١ا(

 عيش دل نم تاجاح ضقت م هربع كالمح كلم اعال نم كراس

 علطت الو ا ةياغ ىلا 2 يه نقل ةي داعي وى رمأ يي 5

 نبسحلا (يف ريخأ )سانا رعشأ ناكل اهنا ةلازحم ةيهاتملا 0000 ول نولوش اباححا ناكو لاق
 يب و 2771

 7 دبع ن دجأ 00 لاق 0 مح نب ناماس يف :"دح لاق هيو روم نبا انثدح لاق ىلع نبا

 يال لضفلا لاَ ا اد يثدحأو عضوميف 0 رلانب لضفلا عم عم ههاتعلا يبأ ةس رمتناك ل )او |

 كلوف لاق | م امو لاق امهقدصأو كل نشب 06 أم قد 1 أ ةهاتعلا

 ةنالما د ٍْق مادام 10 »+ 5 لاملاريثكلل الا سا 3 هه

 هتاوعانمكاتهتاقثلاناك © ةلب اهامو .نامزلا اذاذ

 نوماملا راد يف هتنرمطا اطال نيدنانكم عيب رلأ نب ل اذفلا 3-5 اعإ ل نامز !| ناوعأ نه ينعي

 اي لاود# نب نيا 0 يقر أ ( هحأ محم هرب 6 كلذي7ر ءآ وع | ناكو هريع هع مدشو

 رضحالو رفس يف ديشرلا ا ال يبأ ناك ةههاّسلا يبأ نب دم ىل لاق لاق دعس ىنأ نب هللا دبع

 (| الف نواعملاو رئاوبْلا يوس مرد ىلإ نيسمح ةلس لك يف هملع ىرخحي ناكو 5 ط:ىف آلا

 دش 0 38 هاا يف لوقلاو ةمدانا روضح كرو ده رب .:وفوصلا ىبنأ نبل ةقر 3 لأ دش رلا مدق

 هقو نم هلا 52 سيخ هسا

0 

 0 8-0 وب 00 د يتمرحو ىت> هللا نيما يد

 رطقش 0 وو * ىساح برقلاكنمىندن ىلامل

 رظنتىهدلا فلاس ىف اه ىلا ٍةرم تنك تت اذ نكلا ىو

 هنلا تكف كيلعس أب الل ه اولوق لاق تالا دسشرلاأرق اماق لاق

3-000 

 اوساوب مونورءاسلاماو »+ ساعنلا يف 0

 سات 6سونن هب تناو: © رب 00 ءامسلا نم 5

 سارهيلع ا داس هل د حورهبف كر قالا ناك

 تاك اعدل كاس رادقو 0 ا سما نا هللا ش نما

 ١1 ] تاضادقو نطمولا يرحم ىف رتولا قالطاب لقت قا هنو مهار ند

 سجملا يف اذا هنلارتك و لاق يعاشطا ن

 د« يل تفكو كاره ِ ادحاو تفك نابلق يل كو



 3 || ملل و ليهو ىس وم لثم نم

 هدخنا هيلع لخد املف هنع 2 لاق

 ْ رفعح يأ هدجح وا ئدهع

 01 قاروخلا نيب - * ريصقلا نةزلا ىلع ىط

 رورسلا رحب يف موعا ن #* الا فرغ يف نحي.ذإ
 دوفصلا ناثمأ :هدلا ن. * اع ”اركذم : كدت

 روصحلا ريغ ىوطاىلعر #« ولا الا مهمام

 ريصعلا بلح نم ءاهص * ةمادم نورواعتي 20#

 رعيطا رج نمقلا ع هح اش: اهايو لردع
 رودقلا رضو اهب قلعي # ملو تانك رع ندب م

 ريرغفلاءاشرلاك موقلام * امأ يي قطرقمو

 ريهضلا : نمت .نيفدلا رشلا جرتتست 'ةجاجزب
 ردجملا بكف قى ىزدلا كن وكلا لك عع

 يلد نه كصماعا ىرإ < كن سيلو ميركلا عد

 - آلا نم وديلا دس د انرو تارصخو -

 روصخلا يف متاوألا ندب #اي نهفدأو 0

 روح فرطلا تارصاقت * ابجحم هوجولا نع
 تملا" تاتخخمضم مقا 0 تاع 2

 1 لساجملاو وم * انك)» للكح قد نأ

 روما للك د را هلأ 00 2 ١

 زود ضدلا ند امي هللا ناسا كال
 وركلاو ماورلا 1 الل + انآ  ةحلر

 وجا ةحيما نجت 2 1 ودل

 روعولاو ةلوهدلا ىلعم * الظلاب -تالب رستم

 0 نلدلل كود < نا انك نلصو قح

 2 ليكم ىف © ةفاطق لف لازام

 مدح لال ندا ي ع 0 هيلع هلزاكام لا لآ داعم لزدحاف لاق

 ناكفم ودشنتسافانباحأ هيا 0 00 ةفالخيف ةيهاتعلا وبا انيلع مدق لاق متاح يف نعيفار لا

 6 . : مهدشنأ ام لوأ

 عملت بلا هنف 00 هل ةعاس لك ىف ىهدلا بر. ملأ

 عمجم كريفا ايندلا عماجابو * ينتت كريثمل ايندلا ياي انآ
 عرصم' ةلاحنال ًاموي ءراسمللو * 'ةصرف لك ىلع اباثو ءرملا ا



 ا ا و تيل وما يونا 0
 5 6 -7 ١

)١6١( 

 02 0 تا احلال نطل فدع نم
 ففي كلا وه داو © يوبلا تاذ ةداع :هاننأ“
 رس ل لك 1 ا < حار انك افلأ نوح

 اَضيا كلذ يف ةهاتملا وبا لاقو ١
 ايم مضاقت  ةدانع كح ال لام كح
 00 : اتق # 0 بك

 صاخبام ١ 111 1] سارت أ يح لاك دع نذل سدح لاق ىلوضإإلا خدحن)

 لوس ًاقن.اف كنيع عجو كاط 3 08 ع لدكل ان 0 90 0 ني
 م 0 يره
 #0 0 مك وع

 لئابحلا كالغ رف صال ن 0 7 احو ا امو ا عوايأ

 ع

 لحاكملا ىفام نط اهننع نخيل * اكلا اهب رضخا دق ىنيع حوايا

 انثدح لاق نيسأسا نب ىسع ( ينرخأ ) لوألا لدتا نم 0 ىلكوملا م نيثيلا نيذه يف

 املف يدبملا ةفالخ ىف نوره ءاخا هتمزالمل ةيهاّتعاا ىنا ىلع ادخاو يداهلا.ناك لاق ةمش نب رمع

 يدع ةضاسلا لسا لاق ةنالشسا ولو

 د تحو#
 ركفوابيضقلايسوم كرح * اذاءاحرلاو فوألا برطضي

 ردصأ امو هنار نم دروا # ام سيغم ا نيب ام

 هلضف هب ناب امو ةدويا ةبام يف لوالا ليقثلا نم نع لكوتملا نب يدع ينال نيتبللا نيذه يف

 ظ ةعانصلا يف

 ٠» - >  4"كة ىلا ىف 2 94 ١ نق ١" 4
5 7 5 3 . ّّ 7 8 5 

85 5 

  -  0ا 000000200--00060 60606ا66 ا 00 0 -

 يم باس بيبي بلا

 و 5

 ب

 ريشعم نم لذو موق رشعم * نم كلذ دنع زغ ير مكف

 0 كك هريغ هع # ولو بيذدَقلا 0 ند رع

 هته 2 0 0 لاق هلكم 4م زدص ريع د 4 ةئهاتملا وبا رع يذلا اذهو ) ( ١

 هيشا و> ىلع بنل دو بيطم معان باو امف 0 هن رد نا> رهملا وأ زوربنلا يفديشرال يدها د

 اهفكي يدهملا ماقلاو لأ + ةقلس ام دلو ند يذل يبض

 وال راقتحا مف # رع ماهم نأ الإ

 | حبش لجر ولا ين يذل قهدخو ينمرح نينءؤملا 1 تاور هيلا ةيتع ء عقدي كش رآأ مهن

 انا ىل ع 6 لاقف الام ةينربلاهل اًولما لاقو اهامعَأَف رعشلا ا رازج عاب رظنملا

 اكد ىف ىلجتا# دار اع حط نأ ىلإ ارد كاتطعا تتش نا نكلو:كا كيلا عفدنام اولاقو

 ريئاندلاو مهاردلا نيب زييعلا ىف لوخ ذنم فاتخي نكي مل معزي 0 ناك ول ةيتع تلاقف الوح

 ادهفص ير د 6 ض سعأ دقو



002 
 1 1 10013 1 17 ا ل 5007 5 7-17 ل انس تلج ع رض 172 1 706171102027511 ل ا وتحس

 6 لازيامكنيعب الشو * اوردافكيلب اودغنيذلانا

 انيفلو يوطا نمكقلاذأه 4 ىل لاقو كاع ند نع

 دح نيح لاق مث

 انيف ةفالخلاو ةوبنلا لمح * ايلغت مراكملا مرح يذلا نا
 انيكأ ىإ نم لق لاي د# ل لهف كولم اوبأو ينأرضم
 ائرطق يللا م 1 تئش ول # 5 عناذه

 هلوقلاق اذامف تاق ةيهاتملا وبأ لا تاقف 3 نم ءرضشل واني ىدلا تيخا اذه نيتدحلا
 تالالملا ودصلا ىلتدبا #-ىتالوم نيبو ىيب هللا

 الوتأسانا نتذلاو نقال

 يتافكم اهمارحم ناكف * قصلاخو يحب٠ اهتحنم

 ينأ راح عيمج ف ةودخلا 0 ىريسدو ايهح ينقلقأ

 7 ىلا اومالو يردع لش 23

 دو نيح لاق مْ

 تابذا جانو لالج جان هقرفم قوف ناحاب هيلع

 تاماحملاو لوطا ىلع رفق # هسماط تعطق دق همهمو

 ةادئلع ةناريع ءاصوخ #* ةرفاذع ةرمج ةرح

 ياض ره كاذب رعب ريسلاب * تعلطااك معلا رداج
 تاحار نر اع كش » ىف كلوا نا

 تالخملا ذه] هند رت < كل لا 5
 ان

 نا يف راي كل له * تفصع 5 1 د

 ناك لاق هندملا ىلع ا 0 ةب نع ل ل نب ريبز لا لاق لاق عكو ( 0

 قحسا بكرف 9 نارزيجلا ىلا ةعطق: 0 ةسساهملا 2 هم ءاهملا ةيراح ةدام ع قشعتي 0 نب قل

 كرحو ةدابع هذه ركاب قحسا لاقف ةدابع ايةلف ىدوهملا ناديرب تعصم نهللا دبع ةعمو 8

 يدجملا ىلع الخ دف انضهو هلعف ن م تدع عدب بءصم 6 هللا دكيع لعحو اهلا رظنف اهقم دس َّئىَد هّماد

 نارزحلا ىلعلخدو قحسإلي كل ايلا ١ ناثن لعفامو قدحسا نال ل لا 33

 اهديرت م 1 نيم هوما م أ 0 تلاَقؤ مثرد ل نيس ةدامعإ اهأ ا تر ةيساهملات اعدؤ

 0 رثؤتأ تلاقو حت ف لاق ر 0 نب قحسال غدير معا لاقف كل حو هللا كادكايك ا

 كلذ دك دع نارزيخلا اطا ت ذ ىجئتاوح عيمج يف قنابلو لخرو يد. ىو 0

 نس 1 ىدجهملا ج 2 0 يراوح قع راص ادنأ 0 ع اهيلا ل هللاو كك ءام

 1 ةدانغ نع اهذخافاهن هل رمأو انكم كل عود: كلا نوط اظل هلاقو ىرح اع

 كلدب هربعأا ةهاتعلا وبا
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 مايآلا عم ىلبي دق ءرأأو 751 1> ةقرو نسل يل ماي

 ا لاق يفرصلا نارمع نب دممو يىلوصلا ( ىنثدح ) يللا 0 مهاردلا يلا جرختساف لاق

 لخدف ةفالخلا نا مول لولا ف دلو ىداهلل 3 لاق ناش 0 را َ دمح انثدح لاق رع

 د سو نيزو ا 12 ومركا 1

 اا عييطق 0 كيس هيأص 0 أن ءاح و

 دل تلا ردم ساو # هج ه ضر الا كيتك اف

 هنا ليلفا ادع ين 6

 ةاارا قدح لف“ ىف

2# 

 نإ

23# 

 هارعا ةورذ اهب تلع #* ةحرف نع ريبثلا مسشبأو

 هداوقو .- ةئيلاوم "ناو:

 0 رآلا قبط دق *

 0 000 ع ير داع طحن ناكو نشك ثتنطو راتد فلاي ئسوم هلا شاق لآق
 ّى 2 نع رعاش || يحرزألا ديز ن يلع يف 0 لاق يدين نب لعاو كك لاق ةزاجإ كت لع

 ةهاتعلا ل هنع هغلب را 2 0 دق ناكو ىدهملا ىلع هللا دع 5 لذد لاق عيبرلا نإ

 قرطأمل سبحو هلحرب رد هب سحأ م هي هيلع ظفتيوهللا دع نأ مش يدوملا ليك 111 صاج

 ةهاسلا وبآ هدقنأ نكس املف اليوط يدبملا

 1 ترك 1ك ادع * هدا قع نااسدلا يرا

 هلع تناهن هلك مز 9و #خ هما نيركملا نين

 00 دخو # 00 تداغمس | اذا

 1 0 0 6-1 1 يذلا 0 ند 0 2 الو ط 28 لراس اما 0 2 ا
 ا

 ايدلا نم يدر ولو سانلا لذإ هج راىد تدرب 6 لالا دعا وهو وه دو نيئمؤملا ا

 0 ناكف هع يخذر ذ هننأ ديبع يأ اعدو يدبملا مست ا و هلأ أ توسل 1 اع

 هبروهم نب مساقلانب دن اندح لاق يلع َُ نسحلا ) قر ( ةيهاتعلا ينال كلذ ركشب هللا ديبع

 ىرزارلا دا< نس نوره 2 لاو صقح ل قدس ىنندح لاو يق 0 ك2 َّح ىنادح لاق ا

 ةياتملا ىنالا

 لل زل ل ذل ارا + دال ةبانولا يدل طي نإ اه

 ( قريخا ( ضرآلاو ةايبلا ناد ناريطي ناماحور ع ْط هللاو لوش اذكها لاف اما م 2 تاقق

 01 قل لاق يئزاملا رمل نب دوعسم ن 3 ةمر 5 ل نع ينأ ى :ل> لاق _ يرابألا مس اقلانب ع

 نم تاك د كلش اذا او لزه تك اك ن“ : ىذا لاَقف مالا ءالا 5 ميكي نم هل تلقف 2 ردائم

 تسلا ف لوش اح نار ان لاق



 4 0 سد
 د كه

 ا را كة سي 2 ا ا حا حل 2

 ماي

 اق تاع مايأ كلعلإ نع 3

 توفال ةيهالا دخيل #4 توللط هوان اذاغ م ْ

 000 0 ل . هلق هتمعت 0 مل نم 3 :

 ئركسلانتاسلان: دحأ ( رخل ) عرد لأن يرقس ةليماوىمملا تييط ناالا تنسخ ا هلي 0
 آنآ نآك لاق ذئاع نب ندا نع ندا ناس نأ نيس كات ىزتنلا باع نب ندا انثدح لاق 1

 ارا كيرا ءادو المأو افراع»و ادرب قودألا ىلا _يدعأ بك اذ ةنس لك يف جي ةيهاتعا ش
 ىدهاف لاملاب هئحنو نوما مل ىلوم باحم ةه> نم ةيدهلا لدوب مهرذ فلآ نيريع هللا تَكَف

 ةيهاتعلاوب | هب هل ةفيظولاب هللا ثعبالو هيي 0 مدق اذأ ةئس لك دك 5 سح

 1 رفصو اضسب اددح * 20 تدل نأ 2

 م00 6 لع ع م 0 تدخلا

 ىحي نب دم ( انئدح ) انركذت يتح اناقغا لاقو ىردلا فلالا نيرشتلا لمح نومألل جاد

 - ينربخأ لاق 5 نن ريب رزلا انيدح لاق ىلهملا دم نب ةريخملا انئدختلاق ىلوصلا | 00
 ١ هيلا ةعاطشاو نوره هاخأ ةتمزالا ةهاتعلا يأ لع ا ناك ةفالخلا يداهلا ىلؤ امل لاق ىقثلا

3 

 هفطعت منيا لاقو هناذن كلذ يبآف ي رلا ل هعم 50- 0 دق اخ ناكو ىسوم 5

 عقو_تياهرم 50 2 د عفشل ةفيلخلا دنع عفاشالا

 0 ةةنسالا يسأر يلعن 8 26 1 احرلا مظع ىلع أو

 عسوأ وفعلا نم ىم ومى رأى امو 27 هس ريغ ىلع ىدوم 22007

 ا ني هوما ا وفعل #3 اذن ع ىدسع 0 ل امو ' ٠

 يأ لخد لاق هاتعلا يبأ نإ ا ىذ دح لاق حايضلا نس 0 ى لك لإق يلودلا ( ينادح (

 هدد افيداطا ىلع

 0 2 حملا هللا 0 ا

 لاون نم ىرتغ لان < دقوذلا كم لنا
 لاعتو ناك نع 2 يلععت و قا ب

 ناك ةقرا ىف رطبا ل1 '
 كلذو اهظعل نأ يبأف هنن ة.هاتعلا 7 لاق. مهرد فقالا رشع ةيطعب نأ نزاذعا لعل 5 ل لاق

 1 يهبط ينعطي مذ ةقاحأ تلكم ايم ناكو ردقلا نش ىداطا نأ

 هل تاقف يداطا سلاح 01 اع: ن ده دولا 31 لأ ترص ل ةشمم اماق ت>ر هلام

 يامإ نك بشموملا 0 دع 00 الس دياولا انآ تمل اب غلب:

 يءاخإ نم كا #3 هل لقف مالاسلا نا !ذاو:

 يامذو ّيهرح نمىضذمدقام # :لطعكاذ سلف ترصحاذاو

 مالم لكح تألف ةطوطخم * ىحئادم كيلا تدفو اماطاو



 مخ 9 ياو

 ( ا

 يشع َّق كا لاقال لاق ةيهاتعلا يبا نب رع نع ا نبدا 2 ىدوم ف لج ىئادح لاق

 00 0 0 هد ده[ نع ةناغ نأك
 1 هلا ةنج ىف * اع املت.ن اول ترا

 1 ع 5 ا 500 و ةنكلاب نواه لاقو ه ةقديز 2 رامح ن كل 0 هيلع عسب

 هلو ف هلع 0

 كلامح ياروهقل> نس_#_>| كاركلللا نا

 كلاثم ىلع لع نانحلا 8ك 2 00 1

 ةملس وبأ ين :دح لاق 0 0 0 <> لاق عا رجلا 0 ظ 0 مهم

 ىلوق لاق ريهام 25 6 ةيهأت ءلا ينال يَ لاق ىسغذأنلا

 0 0 0 ةسمانا

 ةحالا نسح ع ليقم كل نوم 1 3 تلف لاق بورا نا رس ا لاق يد رق

 كلت انام هّف نع ول تألقو هق رعل امأ لاَقف 0 ع ةماعلا لع 00 0 ناكو بوبأ 3

 هدشن اف توملايف تافامن نسحا يندشنا هل لوقي نوماملا تعمسف ةيهاتعلا وبا اذه لاَقذ هنع

 انانثلا اندلا 5 يلطم < طاخلل كاح كاسلا

 0 اهعاج ير ل 1 كل سدلأب تع وا

 اناتت 0 ا آد 7 رغعو

 5 8 0 3 نما انا انك ىار هلق

 اااشا كل 0 هما كك ما 2 رع كل ام ل ١-0

 اناقف هّشم نم ا لا بناط ىذلا ن*هو

 # ا ةنس 1 هيلا هحصت لكد

 ازرع تاك م ( تحيا ) هنعاببتكف زياهدلا يفوأ وان حصلايف هيلع تضيقف هتعبت ضهن اماف لاق

 ةماك نع 0 ندد لاق لبس ن' دمع ىدح لاق ىدوم نب ىلع قدح لاق ىحي تن ىلع نبا

 0 نومألملا ىلع ةعاملاوأ ل اذ د لاق

 اهلاث نم للا عاطأ اذا « اهلاتقاو ايندلا نسحأ ام
 اهلابقا .رايدالل ضرع #* اهاضف ن نيواتاو نم

 نخوأاهنم يماو نمر بدم. اندلا ع هن تعنصام يناثلا ما لوألا تزلا و هلا هللاقف

 ىلوأ لضخفلا لحأ نيئمؤملا ا تقدص لاقف رزولاامم نذلاورحالا اهب ةحامسلا بجو ١ اعاو اهب

 ملف قلاب هفارتعال مهرد فالآ ةرشع هيلا عفدا نومأملا لاقف صقنلاب ىل وأ صقنلا لهأو لضفلاب
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 تلقفدي مل مرغم يأرلا تعض يناف نلعتتل ةللاو لات كلويخأ نب دعا بلت تنك نسفلا 1
 حارلا قايحألا فام < هير قعدنا د

 تلقف ىناحم ىندز لاقف

 1ك ني>اشو يفو *# ةماخ يف تاح اضاتعرا

 بضغت نأ فاخا تلقفرخا ايش يتدز لهاتسا اناو سانلا كنع ه.ورب ءوس ىنعم اذه كليو لاقف

 - تقف سار
 حالسم ةبج يف مان دق * هفن يفردقلا مظع نم

 انمدح لاق شفخ-الا ناماس نب ىلع ( رح ) انقرصصناو انكروانقو هللا ةنعل كللع ءوس ينعم لاقف

 ركسعىفرعش اني امف ةعقرتمقو اولاق لهس نب نسما باتك نم ةعاج انثدح لاق ديزي نب دمت
 2 طاخلا تسبلو قيدد وهو ةيهاتعلا ىبأ مالك اذه لاقف ةدعسم نا عشاجم كل 0 نو

 اهريخ نومأملا غابف ةمالعلا هذهف عاام :لاقو اهارقف اساوهدد لود نى لدم

 نانو ةمالعلا فرعا اناو ىلا هذه لاقف

 تس وص
 ءاخالا اندهع اذكه امو ن -* ادنسانةرتفاانك اذىلعام

 ءافولا ىو مهر دغ ىلع ض للا ةدنوملاب سانلا ب رمضت

 لاقزتعلا نب نب ةياور نم لمر ل اكوتملا نب يسع ىنال نيتيلا نيذه يف *« لاعب نومأملا هيلا ثعبف لاق
 سى ريا هلع طراق ةمساو ري 2ك ناكو ةيهاتملا ينال ًافيدم :ناطش نإ 4

 هيقلف كلذ ىلع هديزي الو هساحم عفربو هبرمس هيلع لخد 1 ةصهاتعلا وبأ هيقلاذا تاكو نيسلا ٠

 هدشناف هل فقوف هفقوتساف ةفلخلا راد ديري وهو موب تا

 لون كمن الع كلع ىتا» ىطخاتا[ يرد كا
 ىف هف تنااع 0 «* لجر نم رشلا ناو مالسلا نأ

 ناك اسما قالخاو كولملا هيث * ىلع هيف سانلا ملا نامزاذ

 نيطَش نبي الخف هللا كدازو #* ةحلاص هللا كاز> تملع اما

 نيدلل نيدلا موي كديرا الو * اهاحاعو ايدلل كديرا - قى

 هب ثعس ناك اع هل صاواضار الا اذه انعضوم نمحربت الوحربا هللاو تسل نيطقي نب ىلع لاقف

 يوخلا نفح ني دمح ( قرحلاو ) هملست نأ ىلا فئاو لعو همو نك 20
 هسحو ةهاتعلا انا برض املدشرلا نا هحوربغ ِس ىنغلب لاق ديزي نب دمحم انثدح لاق دريملا رهص

 دشتي هعمس هنأ ةيلآ ب ل ةعمسإأام لكب هيلا 1-0-5 ريخ بحاص هب لك

 ةواعلا وه نا لا ول دخلا هنا لاف 4
 موصخلا عمتجم هللا دنعو * ىضمت نيدلا موي نايد ىلا

 رفء> نب دمش ( رت ) رانيدوؤ 3 هلزعأو هقاللطاو ةيهاتملا يبا راضحاب ا ديشرلا يكف لاق

 ل2 الا
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 : ىربق م دالبلا ىابو #* يحور ضس داللا ىابو

 قالاز ,ةلارامملادبعنب دم سدح لاق لضفلانب د يف هد لاف يد ريل سامعلا نب 0 .؟ وحل

 نايّتشبر 0 هئنم غيو ةفوكلايف رودرا هبأ صقق 3 0 2 سالو ف ةيفاكلا ل زاتحا لاق

 ورك اذن 8 ارا نايتفاي لاق مث هرهظ 00 ا و ا سيورمغل ثلا نورك اذني سواج

 3 ةرشع م يلع أول مل ناو مهأزد وا كف ماع ناف هن هن و زيدعتق ل 6 1 ءشللا

 لضاح رق هناف 2 بطر نيود لا ل يرش 34 ريال لاك منا ١ ولاقو هبورخسو هم اًوزهف

 مهو هنب لعحو * مت ةانحالا ىد ان #4 26 لاَقْف اولعءفف مهدحأ دب تمي لعحو

 همكو مان« لعجورطخلاا وم غ : تببلا اورج و سسءشلا هتغاب اذا عضوملا كلذ ف او

 مكر مب ما 8-0 1 دع معنصام ي رعش تب 27 منك سمالاب ا

 3 ل ىندح لاق لوس نحن هللأ دبع 1 لاو 000 0-0 هس 2 يوك شو

 ىلداقار 37 لوش وأ هقلطي النا فاحو ةيهاتملابأ ديشرلا نس حال لاق 0-1 2 مح ل 2 هللأ دبع

 اذهلوقيو مهنم عمسيالف ردانلا ديملارعشلا ءارعشلا لوقتىمالا اذه نم بج 2 او
 يندغنأ م ةعافش ا را كلت 0 مآ ع ع

 هعانصلاو يفاوقلا ف 0 ا* 4 عاملا تعا قحسا ا نأ

 هعاطو عمس وذ مويلا تناو * صاع ىنلا ىف عماك 5-5

 هعاشبلا و هضم كح عدو * 5 0 ا نءازط

 هانم لكص ف ثيم كلنأب 2 ريسحو يوم ىىلاب بيشو

 هل لك هج ل د10 < ادجحأ ناو داراعاددكا

 0 لاق هللا دنع نب 2 اكندح لاق 00 انيدح لاق: ىرز 00 0 ن 0 ) ينرخأ (

 ضرعو اوتفالي 00 0 00 00 ا ُْق هنا د ىلع هم [هقوف

 انأجلف سانلا ربعي حالم هب هش اذاؤ ىدأ ولاىلعانفرم هاو نر طع تاطو ءاع لأ تءيفتورارجداو ان

 اند وح كح صلال مغلا كلذيف ائمشا انلدب ّق أب زدحعل و انأر ع ضل لعخ قيرطلا ن 3 اتلاف هيلا

 اهم هاطغف عن لاَقؤ .فوصحلا هذه 0 ك.طغا هل لاف 0 توك يدهملا داكو هلاخ وك ان اتكذأز 3

 ةيلخا:هأ مع مهترتك حالما 2 اف اؤاح تح هدأ اوعسو هناملغ هدقتفاف مانو الق 0

 حالملالعفام كيو ىللاق هّشا أءاف يش ولاوزألا ةاءاوفاو هنع ةحلا اوحتف ناءاغلا رداسو بر

 نأ تدرا دق هللاو هللان أ لاقدب انيطاخام حبق ند فرخ هللاو بتاره تاقف انيلع همد بدو ةاودغ دقف

 تاقف ىنتوحهامالا كءيلع ينام هب اةيطاخ انت ميدل نوةحتسم هللاو ن# انيطاخ "ىش 55 هينغأ

 ميخ نب دمحم ةخسن قو 4



 تدني

 لح را ةييفس رح راو داع هي تللط اه حان
 يدشن اف :كرعش نم انشا ىدقلا تلقت

 نم ليللا نيبو راهلا نيب -# نديلاوسافنالاو حورلا يح اصاب

 نديلاوحورلانيب قرشب ىتح * امهفالت>ا كاطع املقل

 قسر اهعزا ناو اناملا ىلا * ا_عوشب امذدلا هب ندحتل

 نتفلاو يلا ضايريفاومترا دق < ال نيثاد انآ اند
 نيسلا كلذ تردوأ اهفتحو * انس ىلا عار تاءاكأ

 كلثم ىلا عرسي لزغلا نا يخأ نباي لاقف لزغلا يف كرعش نم أ ًايث يندعنأ هل تلقملا 0 0 ة لاق
 قذفت نعو لح هللاةمصع ا هد

 لحابلا ىلا ملا اهيرخأ < ةرد ابحت
 1 خم ناش 0 ا 0 * اههفرط يفو امف ىف 0

 ليج ا ندي قف“ 4بتاكح © الخ امأهمح ينم قم ا 2#

 لتاقلا ىلع 0 ما 5 الشق ىلبق ىآر ند

 ليمحانئحاص لوق اذه قحسا | انا 3

 لبق هلتاق بح نم يب اليت #١ او له مشع مف يباح

 وبأ يتثدح لاق يبا ينثدح لاق يرابثالا مساقلا نب دمع قرخأ مو يخأ نبااي كاذ وه لاقف
 د 0 عيوب نا دعب دادغس ةنيدملا دحسم تلخد لاق ةفوكلا نع م هل خيش نع ةم رع

 دشني وهو ةعامح هيلع خيش اذاف ةئس

 باطرلا رضخلاهثوصغو * بابشلا قرو ىلع قبل

 اال

 يناصتلا مايا بيطوب * ايشلا ىلع نيكب الف

 تان تانكي يببلا نم نكب الو <

 ىنالط يف ةيالاو دلخا نأ 0 يف

 تااسو ا تحف تام ذا كا مل كلذ تيار املف هيدخ ىلع ليستل هعومد.ناو اهدشني لع 5 لاق

 يزتعلا ندع نب نيس انت دح لاقيفريصلا نارهءنب دمع ينريخا ةيهاتعلا وبأ وهىل ليقف خ هيكلا

 م ريغ #*# ىنع ناو تاشنلا بهذ

 هندشنأف هبلثيو ةيهاتعلاابأ تيعلا يبارعالا نب ,ا نك لاق دمحا نب دمحم ساسلا وبا ىنثدح لاق

 مح هنم يشن تيفشف #27 اهفس ينظاغ هيفس نم 3

 0 يدوم وفص تح مو يتيداع م د :”تيفكو

 يملظ ف 3 ذا هتمحرو + اظاغ ىم اظل تِقْرَر دقلو

 دهمحأ نب دمحخ ينثدح 3 قحسإ ن . نب ١ نة ىنادح لاقيىذلا يف ::دح لاق نارمحعنب در ( يفر

 ماس ده نم ىلا ىحأ طق 6 لقا مل ةيهاتعلا وبأ يل لاق لاق .يدزالا
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 ةهاتعلا درا كش ا ادق 1 اولخدف م 8 نذاف دشرلا تاب لل لع ءارعشلا تعمتجا

 نهزااحالصن وره حالص لا انمز يغبت نماي

 نوع تانيجا ىاكملا ه0 كلم ىف رهناتل لك

 ءريغ ةلنهيءارسشلا نم دحأ مويلا كلذ يف جرخامو هللا تندحأ هل لاقو ديشرلا هل :شهذداف لاق
 لاق يعل نارمع نب صاع انمدح لاقىدهم نب ىلع اسدح لاق ةزاحا ىلع نبى ال (

 ناكو ًاقباس رمشملا هل لاَ سرف فاك لعادل .ثرلا نوره د لاق يبارمعالا نبا ىنثدح

 لاف ةماحلا وا مهردبف هيف اولوقي نأ ءارعشلا ىماف سرفلا كلذب ًابجعم ديشرلا
 ارهناامو اهم هلسر ىلع انوه * اهمدقي سارفالاو رهشملا ءاج
 ارظنلاو راصبالا طلو # ةدهاج يهو يرسح حيرلا فلخو

 ىنثدح لاق ةزاحاىب ب علل هش هش لوشب 5 ةيهاتعلا يأ دعب 1 رسح امو هتلص لزحاف

 00 ةعلسلا لآل ايد تان نإ لع نك لاق رفعجت نةيتع نإ اع ىء لصتاا

 1 هرب لاَقف هلق ثيان ن؛ ىلع يفوت 2 دهزلإ ف عك

 كلس يتلا ليبسلاو # كلهىلناكسنؤ

 كلو ىلل هللا رفغ * تبان نب ىلعاي

 كلامو ينفي ف وس * كلغ يب لح

 املف ضاف ىتح همزتلم لزب ىف هسفنب دوي وهو تباث نب ىلع ةيهاتما 3 مو لفللا | لاتف
 لوب دشنأ مث اليوط عب ه هان دش

 اتتك" ريا يف كنرسشللا مق هللا كبرق ريايف يك رشاب

 كي ورابل ىنتككرش تا # ىلا صصع ل عك ىرمعل دق

 تايآلا مدهدد رو اك رحأ اليوط كي هربق ىلع فقو نفد انو لاق
 دل كيلا نأ 1 نيو ع ااخلال كنا: ىل نمألا
 اكطو | 1 هيواح ةكلاذك ع رشد كرهد بوح كتؤط
 ال تما كلا وكش >5 11 ك1 كاوق ترش اف

 ايش كاع ءاكبلا ىنغأ اه * د عيل لإ كيك

 اح كم ظعو الا تنأو * تاظع ىل كتايح يف تزاكو

 ةفسالفلا مالك ن ا مه اكلا ا ارك اهدجلا قاما هده تانكلا انه تلوم نسا ندع (لاقز

 8 يا أ كلما ناك مهضع لاق نفديل 3 الا جرخأ دق 3 ردنكس الا توبات انوضح ال

 ىف مويلا انكرح دقو هتاذل يف كلملا -- دع ردا كاكو نفات# ظعوالء وللا وهاوا ولا
 ) ها ( لاهل هذه ف ةهاتعلا 51 اهركذ ناذللا اه ناينعملا نادهو: هدول اغزح ذنوكتم

 وباقل لاق يناهملا ني سلا نب رفعج ينثدح لاق راك نب ريد زلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب 50

 كلوش يذلا لاق سانلا رعشا ند“ قدحسا اياب هلاناَعو ةهاتعلا
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 ا 6-5 ناو # 3و رع الإ يتبع

 ةجراخوبأ يف "ندع لاق : ىنبطقيلا ىلع وأ كح لاق ايدل قع | لاق ةزاحا ىحي ( انربخأ )

 ع ىلا ريصأ نأ ىنلأسف 3 قلق هن ل أ ىأو 4 ا ا ديل ولا ن مسملاق لاق سم نا

 كو اعشأ ةنقنأو تدك انس احو ءانلكأف 1 3 ير انك اذ و 5 ينءاخ هيلا ترصف

 هلوق قع اف يندشني نأ هتاأسو لزغلا يف

 ىنيريزيساف 1 ا لش #2 يدور نيئيعلا ة رقاب هللا

 ىناصعا و هئم قدعام ن [* 3 ىب رش بح نم يا يا

 ىئيه فكيناك للق قسطا نت واوكئمدو لاق ركل أ

 0 دشنا :

 واح هةيحاص ردص ُُ هرد ىلع 0 أ ريغ ىضغلار مح يي وطا تير
 2 ب

 تس ومص

 واخ هيحاص وذعش نع 'ئصالكو ١ وحش مكب سلو 1

 وهز هلخ دس اللا اقداص ىوه 0 1 نمي 2 نمد امو

 ودب هل ءاللاو مح تحف د 3 8 ءدب لا 9 تيلي

 واح هيحاص ك6 لاح 0 7 0 0 0 0 #١

 لوأ ليقث فيفح ًاضيأ هيف هلو قحسا نع ىطسولا يرحم يف قلطم لوأ ليقث مهاربال ءانغلا
 تاك م ليش فيفخ هيق سب رعلو كانك" ند م يلع ولب لمر ةنإب نب ورمعاو ورح نع يطسولا

 ههاتعلا 3 ا 6 اسم لاق زيعملا نبا
9 

 لكةبوص

 مان ءاهح ادقالا ىلعنوكت يف رمضم كاد 2 ىلواخ

 يان م مسرو ىرختملا دوعل

 ينو لع تربص كل ريصل ىلع

 يتيهرو يم رانيح يداؤف باصي
 ةدالح نام هللاو الو تريد

 مظع ىلع امظع لاذعلا نم ىنحع دحاودعب ادحاو يعاظع 20

3# 

 نت

 نو

 يح وع خواومستمالا * يوكو دجسا لسفر
 نب

 * ينتتماظ دق ام هللا ق< كافك
 قدس |نعرصنبلا ىرجم يف ةبابسلاب لوالا ليقثلا فيفح نم هعاقياو تايبالا هذه يف طايسل ءانغلا
 اندلا نمدتافاق رمغلا اذه لم كوش نأ نسحأ ن ها ىلاسام قدا لأ ١ ةناوأل هلق ملم لاق
 ةزاجإ ىحي (انربخأ ) ايندلا دياصم ضعب نم ًاضيأ رعشلا ناف اذه لثم ناوقت ال يخأ نبا اي لاقف
 لاق يبا عالا نب ىتثدح لاق لضفلا نب نمحرلا دبع ىنثدح لاق يدهم نب ىلع ىتدح لاق

 ماغلا نم ريجتسملا ماقم اذهف
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 الارواح اس للا تدطف ”« انالا ككتمت“ ايطملا نأ
 الاقث نعحر اب نعحر اذاو * ةف ندرواث (١)ندرواذاف

 فصن لوق نم ه ينعملا ديك دا

 ار تال اا ودك راو © هلأ ثنا ىذلاب ودتاف اويلامق

 هللا دع نب ناسغ تناك ضنا نب د# ىنثدح لاق نوع نب دم انثدح لاق يلوصلا ( اد

 يد يل ناكو يالا ىلع تازاف رصه ديري وهو نهاط نب هللا دنع ىلإ الوسر تحرخ 1 لاق

 هل تاقوهحام ن» انك 2 كت ا تاموت ناكو ساون | أ يني قارعلا ىعاش ١ يندشنأ لاقف

 را ملو سانلا ر ا :دشنأ كلتاقا ةيهاتعلا أ ثدراوا لاف ةهاتعلا يسال اذه لوقت كتننظ

 خيشن نع نادعسن نوره ىنثدح لاق دعس ىنأ نب هللادع انثدح لاق ىلا ا ) قارعلا ىلع

 ا ولو نوداعبال مهو ا سانلا زك-أ ةهاسلا وبأ لاق لاق دادغ لها

 حسم هيلع لد ل لاق ذإ كلذدك َن 38 :ق لاق مهاك ءار ا 0

 لوقي هوعمست ملأ كلذ نه اذه ةيهاتلا وبأ انل لاقف * احسأا عيت حملا بحاصاي *
 لجحرلا لاق مث ملال وهوار رده لاك دقاحيملا عيش ح , حملا بحاصاي *

 هللاقرمبال وهو رذا عارصصع ءارضلازاجأ دقو ةفاتملاوأ لاقف + احترلا ديرت تنك نأ لاعت

 0 لاق ىسو» نب دمحم ان”دح لاق ىلوصلا ( انثد> )  احنرلا دير تنك نا لاعت *

 2000 يبمصألا تسلا فردا نع ىفاطا لي سا دخ لاك: ىلحا نعاط وأ ريش نبا
 دم ( ينربخأ ) يوناو فزألاو با رتلاو بهذلاو ىهوملا اهف عقب كولا حا 4 هلا ينأ

 هف ماكت ة .هاتملا انآ يدهملا س أ لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاك هدرألا يأ نب دب نم نبا

 ةفانلا نا هه الاه هقاطا يح ىرخلا رودس قادير

 تلقام قوق ديزيبىل_ضئو الا #خ هحدم ل عت هل ذف يف تاقام

 تفخام هللا دعب ينافك' دقؤ * ال> وافئاخ ىرهد مي رنه تازام

 ينثدح لاق 3 0 د لَ يده. نب ىلع ينثدح لاق ةزاحا ىلع نب يي ( ينربخأ )

 بعصل 0-1 نأ اب ت تاقف يلا سا ناوبدلا يف انأو ةهاتعلا 3 يفءاح لاق 0 نب هللا دبع

 لا هشلا لوغ نمرئاس هيلا جاتحم 6 بي رغلا لامعتسا ىلا هيف جاتحتف ظافل آلا ن ىث كيلع

 ضرعاف لاق ةلهسلا يفاوقلا كبوكر ةرثك نه كلذ يسحال ينإ هل تلققف ال لاق ةه 1 ظافلا

 هتعاس نم لاقف غالبا لما الدال ا تاقف ةبعصلا يناوقلا نم تئشام يلع
 عالبل اردقب توةفافك ش درع .ماب انوكي نش * عيأ

 عاب لك يا ةسفن ىلعو #* هنم 4-1 سدل يغب ةبلاس>اص

 عاسملا نيبو هئيب لئاح « اهم ضرعءتةمعن يذ بر

 ناكلخ نبإ نم ها عبارلا ىف ةفخم لدب ًافئافخ ىورو ()



 ( )خو )

 4 هيغاك ردا كغامم ل ع ماهل ا لمح نه

 ع

 هدحلاو غارفلاو بابشلا نأ 5دكشمد ىا ءردال ةدسفم

 هكرت حبيش 0 نع كيلغي
 هواش 5 نم شيع م

 يح اها ماج
 بيغت الو سمشلا علاطت ام

+ 

0 

# 

 »ب. 2 هواتف هلك ًاشلع صقن
 هدمح رقت .هللآ ريس كفر #

 # بح هن اش حال الا #*

 0 دكا 0 ضوحو قدم ين لول

 جلتعت هنم ردصلا يف سواسو * جزم لكو ضخ لاب كل نم

 مر للصتم ه يما # مدر ف 1

 ىذقلا ناولاب وفصلا ةحوزمم *

 3 جاتن اذلو جاتناذل *

4# 

 د

4# 

# 

4# 

 د

 ذأ راد ان ان دلإ تلاز اه
 تاورا ا ىتاوا

 ضع برطيو ضع ثبخي * ضحم سياو ضحاب كل نم
 ناتعيدط ناسنا لكل د

 اجحملا قدمت ول كنا

 اذعام اذا ريقلاو ةريتخلاو

 ناددض اهو رشو- ريخ

 احير 'ىش نئنا هلدحو
 د ادح كيدعل نوب أهي

 توكسلا م
 عم وأ ماكنا قاض نا تمصلا * عنصا فيكف هللا يضق اذك

 نسحلا ) ين ربخأأ ( امفص 3 م مالكلاق اتساام بس> 5 ردقلا اذهت 10 اعاو 0 ةليو َّط شو

 تويم را اك ترص

 همتاخ ىلع هشقني اذ ةعاتملا ١ لخير نواح لاق عرقلا ف حور نع هيورمم نبا انثدح لاق ىلع نبا

 دقنأو سات ىلع هللا ةنعل هيلع شّشا لاقف |

 ها ولا قا ترصف * مهةالخاو سانلا/ تمرب

 ةدعلا لساح ىف ىنلقأ « امويرتعل اتاك ام
 ورم ىلومءالءلا نب 0 نا كاحضلا نب هلل ديع ا”دحلاق ينالغلا انثدح لاق ىلوضلا ( امدح )

 كلذ ركناف مهرد هاا ناس هل. ساق هةضاخلا وأ هحنق احدع ناك يدرلا بحاص ثيرح نبا

 لجحرلا رضحاف كلذ هغابف هرعش رادقم "يش لو ينوكلا اذه اذه فك َلاَقَو ءاردشلا فنا

 د هئسحف الف هاطاعتيو هسصب الف ىعملاىلع روديا مك نم دحاولا نأ هللاو هل لاقو

 لاقو بيبشتلا رصتق يف
 الاب> ريم لا نمتقلع امل * هسرو نامزلا نم تنما يفإ

 (١)الاعن هو>ولارح هل اوذْل * هلالحا نم سانلا عسيطتسإ ول
 © ' وص

 كاوا مس مم

 نيسمح بلشا يف

 م لم هل عمج ىناحملا ك اكاذعزا عصعرس حل 2 سب

 يناثلا تيا ىف اوذحل لد. ا ود يورو (0)



 ( ام

 ةهاتملاوبأ لاقف اروصنم هلوق غابف ينوك لجر نم مالكلا اذه روضنم قرساملا ةيهاتملاوبأ لاق

 هشلاقف ةيهاتملاابأ كلذ علت طقف توملارك ذيامتاو راثاالو ةنحلا هرعش قرد 1 قيدز

 اهتاثتنا اروماءهنم تبع ذا .* امهتمتبصادقسانلا ظعاواي

 اهيراوب ناام ةيداب سانلل *هتروعويرعن٠.بوثلاس لملاك

 اهيواسم نع اهامع سفن لك يف « هماعن كرششلا دعب مثالا مظعاف
 اف يذلا بيعلارصبتالو مهنم # اهرصيتسانلا بويعب اهنافرع

 ىلإ هللارفش لاقو هريق لع ةيهاسلاوبأ تنةوف رام نب روصتم تام ىتخ ةزيسي ماناالا ضع لف
 ناسنلايفرخالاق يسوم نب دم د لاق ىي نب هاو ه:ىتممر تسلا اه ىرسلاالا

 هنأ 0 رف ةلل هنأ رف هيلع فرشت ةراح ةيهات ءااىنال تناك لق ةيهاتعلا يبأ ن دم نع

 ةيهاتملا 1 ل ع أو تابو اطزنم ىلا راضف ةقدان زا يىحاص هيودمح رب ,ا 0 رحقلا م كك

 اباد (ٍ ا هيودمح فرصناو هعحضم ىلا فرصناو تنق يح هقرب لزي مو يلد, 16

 ةيهاتعلا 0 انءاجلاق ٍقاجش قبلا دعا ليلخلا انثى لاق ىشا 2 نب دم امدح لاقوخ ن دح

 لاقفكنع هب ثدحت أ مش لقف هل اناةفدم ا الا ىنيدام للأو قب ا الا معز لاقف امل ىلا

 + ادد داى ىاو ه دئا انك اذنإالا

 دئاع: هير ىلا لكو # مهر ن“ 53 مهؤدبو

 الا بت | عاالا ىحع يع اف

 لدحأاو هنأ ىلع رك : لك يفو

 طظحاحلا ةرضح ةيهاتملا يأ ر ّت 0 أور ؟ زب قلق آر 1 مشاه نب ده فلد 3 ) ينربخأ )

 اهدشني ريض> نم ضعءب كح اف لالا كاذ اهاش ىلا ةحودزملا هتزوجرا د يرجح نأ ىلا

 هلوق ىلع ينأ َُى

 بابشلا ىف ةنلا تاور * ىناصتلاحرملا بايشا اب

 ين-؟ ينعم هلزاف * بابشلا يف ةنملا تاور * هلوق يلا اورظنالاق مث فق دشنملل ظحاحلا لاقف

 ةمادإو ليوطتلا دعب الا ةنسلالا هتمحرت نع رخل و بولقلا الا هتقرعم ىلع ردي ال يذلا برطلا

 نم ةزوجرالا هذنهو هفصو ىلا ناسللا نم عرصأ هل ودق, ىلإ تلقلا ناك اه قاعلإ رحت ريكفتلا

 هلوق اهم لثم-فالا ةعرأ اهف نا 0 0

 تون ١ لا كا ل هج ع

 انا اجر هللا يقتا ن رد ناكل واح ف قفل

 ردقلاطح | اف تاطخ ات 1 * رذف وا سلفا نيداقللا ى

 رك لع للا لوطأ ام * 1 لقا ناو ىدؤي ام لك
 هلعف نسح ءرملا ردذ ريخو #* هلقع ل ءرملا عفتناام

 حازملا ه0 حج كرو حالصلا هدص داسفلا نأ نب



 ( اذ )

 ةزك عم نيم ن صدو تى ايل ركل ا ريثك ةيهاشلا ينإب اراب ناكو

 هسربإ ا لاق ا املف 0 ده هع هعنعو هيلا هعفدأم

 ا و با الا و رصاقلا دعب # اه 3 انو وحلا 0 أساي

 يرش يو ىرعشق كدقف تدجو د يشن يفو ىلاموكدقف 2

 يربخ ما كيف 1 7 أ * ةحلاد هللا كازد د

 0 نأ دع لاك نأ كاك "تفلح 3 | نري انيدح لاك ام نبا( حلا

 عو همظعيو راش د عجشأ ن ناكو عجشاو راش مهقو مول نذاف امو ءارعشلل ساج

 يفركلاشان اذهأماس احاايلاق 0 ١ 0 املف عجشا ل لاق ةيهاتعلا 2 موقلا ُُق ناكو كَ ده

 ادم وأ كح و لاقف دشنأ يدهملا هل لاق مث هعم انعمج نم اريخ هللاى زحاللاق عن تاق بقلملا

 3 ير دق تأاقف اناق هل كشنتسل

 [لالدإ لحاف الوأ ه نظام يفشملاف الا
 اههلالطأ 0 تددح #2 امو م مف الاو

 اطابرمم بحل | نكسأ دق م * امالل ةيراح نإ الأ
 اًقطك 1 يثملا يف بذاجت ا ود ناب تشم

 املاذَع ع موللإ بمتأو #١ 1 يض للا بعتأ دقو

 ن 0 هرعش فعض نفل أ هع 00 م ىردأام ملس اخأا كحنو راش ىل لاَقف جل لاق

 هلوق ىلع يأ َح 1-2 كلد عملا ةفيلخلا ةيراح هسشنأ

 انلايخأ 00 4 ملا 3 ةداقنم ةفالخلا ا

 املالا حاسصي كي ملو # هل الا حاضت كنت و

 اهلازلز ّضرألا تل رار دع هريسغ 5 اهمار ولو

 اهلامجا هللأ لق ال * بولةلأ تانم هعطت ملولو

 اهلاق نه صخب 1 هللا #2 ال .صضغل و ةفيلخلا ناو

 ا ابرط هشرف نع رطب ةفيلخلا 1 ماساخأي كو ابرط زيهادقو راش كك لاَقف عجشأ لاق

 نبسامعلا ىنثدح لاق هيوره* نأ يف :”دح لاق ةزاجا ىلع نب ىحي ( ينربخأ ) ينوكلا ١١ اذه هب يأ

 تاقمت 3 استي مع ةحرابلا تأ رق لوش ةيهاتماانأ تعءمس لاق ةملس نب ءاحر ىتثدح لاق نومنم

 ىلع نب ىحي ( لاق ) اذ هياع عنش رام نب روصنم نا ىلق دقو لاق )١( اهنم نسحا ةديصق

 ةّضصوعلا سلجم سانلا ىلع رابع نب ردو هم ضفالا لق ىترتلا رع ىقح لاق وروم نيا

 لصالا ححصم ها فيخسلا لوقلا اذهلثم لاق ثيح ةيهاملاباهّللا لتاق (1)

 ( كاد لوألا ت هكر



 (ؤثك

 0 عضوم ا اذه نم صلختتلا اب آش تلق له اذه . نعود تاقف همالك ىلع رطفا نم لوا

 0 هناهتلق أ رعش عارم 0 تاق دق
 «« وص

 قارفلا لوطو هقوش هفش * قاتشه مم باقل ن

 قالت نمانل لهذي رعشتسل # قب ةديعق ىلا قوش لاط

 قاوطالاودوقعلاتاوذنم * !لعت هادف لج يم

 قاوم كفو يرو نع < لمع كبالجاع هللا مج
 هايا هانغ توص لوا ناكف ديشرلا ىلع اهب لخدو انْ اهف عئصف مهربأ ىلا اه ترصو اهتكف لاق

 ةيهاتعلا ينأك ريس الف رعشلا امأو يلف ءانغلا اما مهاربا لاقف ءالا و 55 ا هلآسو سلجملا كلذ يف

 نيتس لاق ةيهاتعلااب| انبرض 8 2 مداخلا فورم لاك مهب اعدف كلذ ناكدق من لاق لعذ دق والاف

 ىلا دح ىبحي نب لعب لاوره تاع 5 نم(تخد) هقلطأو هيلع عاخو مهرد فلا نيتس هل سمح

 00 وهو دهرا دو تالا نب لضفلا نب لاق لاق يرملا ان نيس ا انثدح لاق ىدهم نب ىلع

 ًامباف «يما ىف عيبرلا نبل ضفلا كلك وري ةفاسلاو أنف مالساا ةنيدعوهو ةيهاتعلا يبأ

 ةهاّملاوبا هيلا ىتكف كلذب هيلع

 5 ريغ ثنأش تاعحو * يئنافح :نمش ين ا

 نامالا 0 00 م 00 ام لاطلو : #١

 ا د ل ادا لما اذا ىج
 نيئمؤملاريمانا هل ركذيو صوخشلاب هرم, لضفلا هيلالسراو هنع يذرف ديشرلا هيف لضفلا ماكف
 هيف هلوق هدشنا لضفلا ىلإ لخد اءاف هيلا صخشف هنع يضر دق

 ال2 لا لع و 2 ادكوت انا هانوعد دق
 ىلع ينثدح لاق ةزاجأ يي نب ىلع نب ىحب ( انرب>أ ) ىلوالا هتلاح يللا عجرف ديشرلا ىلا هلخدأف
 نال بصعتي ىدهلا لاخ روصنم نب ديزب ناك لاق ىرشلا ىب نب نسما ينبدح لاقيدهم نبا

 هلوق كلذ نف هرعش ىف ىدهملا لاوخا ةيناعلا خدمي ناك هنال هيهاتعلا

 ل
 مامطا كلملا لح مف * 0 ثلا نيف

 ماركلا ةكئالملاا كفحو * ارون كيلع هلالارشتت دقل
 لا رول و ل ىريلا ست كشأس

 00 لاو ول سدا ط7
 ديزي تام املف ةزنعن ءىنتيو نءيال ىلوم هنا ىعدي روصنمنب ديزي ةايح لوط ةيهاتعلا وبا ناكو لاق
 كلذ لاقنميلل كءالو نامعزت نكت ملا هل تلق لاقسابعلا نب لضفلا ينثدخ لوالا هنالو ىلا عجر
 ناكوعبتي نا ق>اقحلا 2 يح هلا تأ 01 نا لا كلذ يف هلا انجتتحا *يش
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 +٠ دزه مة ادسنس 1

 (١فن) ْ

 دع يوان نزل لو © 0 اوغلا لأ توكش
 ديلا( قوشلان م سي (؟)دقو# الك ن ول تلق تيك )١( نلقف
 ديدح فرط هل يذق ديوع # ينبع 00 اح كلو

 دوغ تاضا كيتلقم انك 1 + ءاوس اههعمدل اه (5) ناقف

 ىلعن,نسسحلا ( ىنربخأ ) قلطم ىطسولاب لوالا ليقثلا ند نك تايبالا هذه يف يلصوملا مهاربال
 ماه ينب لوم قرزالا نوره نب ذمم ىنثدح لاق هيورهم نب مساقلا ن دمع انثدح لاقفافلا

 لعجو ةعاسان دف نأ ىلا ةهاتعلا 5 2 لاق يمشاطأ ل اذفلا نب دم 21 نع ةشئاعنبا نع

 بتك | ةيعاتملا وبأ ى لاف ناطاسلا ءانجو ةمنصلا ىلحت هلا يبأ

 هرطنع اهنانآ تاداباو < نطرح هل اضاع رك

 صخش رظان هنم دبي مل # ثدح ىف هوراو نم ناكو

 خصعلا عع انددلا ةدارو# اهدار انذلا نع د

 صْش ل رخد ندع + ايفطل ٍُق ةيملا 2

 امل لاق قراخي قر لاق نود نب هدج نع يعاشلا 5 ىلع ينبادح لاق ورمع مك (

 ديشرلا هبرضف عنتماف لزفلا يف ارعش لوقي نادرا هسا كوسا لو ةيهاتملا وبأ كسنت

 015 املف لزغلا يف ارعش لوقب ىح هسح نم جرخمال نأ فاحو اصع نيتس

 لوسر دم هللا الا هلإ الب وأ نارقلاب الا ةئس ملكت نا قلاط هنأسماو رح هل كول لك ةهاتحلا

 0 ا نوح درا ن كف هللا

 فرعتا مايالا ىف هيلا ينثعبي ناكف ةفيطل ىلصوملا مهاربا نب بو هيب لاخلا تناكو قراخم لاق هللا

 ةضأ قفتاوتساذدكَم 5 2 | املا تكف هدا 1 هيدي نيب تدحو ثلخد ادا هريخب

 هتوص عنص ىلصوملا مهاربا نأ

 كس وص
 قوغلا ةيفف ”:نايروددس © رححلاب ىلا راد تفرعأ

 ردطاب نا مرلاو # الب مسر 0-0 لو

 ىل لاقف قراخم لاق يطس ولا, لمر 0 يطعسو لا لمر فيفخ رعشلا اذه يف مهاربا نحل

 هتننغف هنيع هيف تضّشا يذلا مويلا يف هتيتأف توصلا اذه هشغت ّىح ةهاتعلا يبا ىلا هذا مهأرب ا

 هدنع تقاق للا ىلا يدنع مقت 3 حف ىنيع هيف يضقن” مويلا اذه هتينغنأ دعإ ىلا سكك

 ةمازلا نبا كتحاصل لق لاق كلل تلق قراختأب لاقذ نك ب رغما ىانلا نذأ اذا وج هلك جدا

 انكم قراخم لاق ادغ هللا نم تنا نيا رظناف ةمانقلا مون ىلا ةنتف سانال تيقبأ دقل هللاو امأ

 قوشلالدب عزا يورو(*)دقولدب لهو يورو(7)ناقو لدب تيكبدق اولاقو ىورو )١(

 ناكلخ نبا هأ نلقف لدباول اققىورو (5)



00556 
 00 كك [[11-1-111-55691...............111111111.111.11[1111س سسوس

 ف زح هيلع لوطي نأ قيقحا * نعم نب ةدناز تومل تنزح

 يندخو ىخ أن اك سابعلا 5 #2 ينصملا فنار لاسملا ف

 نبلو يرث تحب 2 كاك الاد * تراوت ّك ععاو موق قف

 ينجي رف بيم ىك كتوعد * نعم نب ةدئاز ريقاي الأ

 00 ا اع 6 حول ناكرأ نع مايألا لس
 )ل ا دخلا دج لاك يراثلا يزارآ لع نسما امدح لاق ىلوصلا ( يربح )
 ْ !ا0 ا لوقا ورك دف ناحل نا دج

 00 ل دال هتك لد تاذ انآ ١
 لاق لعسا نا باهأف هلو رك ذأف ءالخلايف ىل ضرعتل ةلعسلا ناوهللاو ىنكرت لاق كلملا دنع ناو

 ةدئاز نينعم نبهللا دبعيف لاق ةيهاتعلا وبا اذهف يباعالانبال تاقف

 كد ا
 الاتق كن مل اذا © فيسلاب عندصت امو

 ىبأ لوق ظفحي هنا تننظ الا ىنحملبإ ًاناسنا تبارف طق يفيس تسلام نعم نب هللا دبع لاقف

 نبا ناكو لاق هالوم وحي دبعل اوبحتا يبارعالا نبا لاقف لجحأف يف ناماتي كلذإف ىف ةهاتملا

 قديم نب لع ينادح ىب نا لع نإ نوع تا 0 لوف ينا معلا

 ضع يف ىراصنالا 1 ََن مسمو هيب احا 1 عمتب حا لاق ىرسلا يبأ نب نيسكا 0 لاق

 كلوق لثملوقا نأ يضرا تنك ولةللاو هسمدل لاقتف مدلك 6 نلاغا

 < كل تالا نأ كمل * كلا كنرشال كلملاو * كل ةمعتاو دخ

 كاما كلو تب فالا ه2 راق كلغ
 0 ىلا ىسب لكان 2 هر يدوي ف جرم لع قوت

 لبمىلعيتايالحعتسمتوملاك # هب لاحرلا ايعبام قفرلاب لاني
 لبذلا انقلا نات ماطا لعحيو #* هبنيثكانلاسوفنفويسلاوسكي

 ال د اك ركاز تاو * لج هحرأ ىف ىئاهنم.ل

 * كلو لم لقأ * كل ةمعئلاو دبا ىلوق لثم لق ةيهاتما وأ هل لايف
 قباس نب يدهم انثدح لاق ينالغلا انثدح لاق ىلودلا ( ىثدح ( نم ال ل ل ل

 لرد د 1 كاران نستحسا هللاو انأ ةيهاتملا يال راشب لاق لاق
 ءابلعا نم .ءاكلا هفر اا ىلقيدص نم 7

 ءاكب نم ينام لوقاف # ىمال نس اذاق

 ءادرلابىف يع تفرطف * يديرال تنهذ نحل

 لوقت ثيح كسرىغ نمهالا تينت>ا الو كانعم الا تذلام ذاعم انأاي هللاو ال ةهاتعلا 0 هل لاقف

 كت وص
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 الاتق كن مل اذا * فيسلاب عنصتامو

 الإ اك هننك هك ذأ ىلا ادرار

 الاط الو يش ال ةد# ايطلاو لوطلا ريصق

 الاطب تحيصأ دقو * الاطرأ كم وق قرأ

 نب هللا دبع لاتحا لاق ينئادل 0 ناماس ىدخ لاق يسو.٠ نب دمحم اه دخلا َلآَف يلوضلا ا و

 م اعاو هلع ًاظغ حربملاب سل ايريض طوس 50 هبرمضف ناكم يف ا يح ةيفاتعلا ينأ ىلع نعم

 هود ةماعلا ولا كاف ل ل 0 م افوح هيرش 1-1
 ازد نعم تنب * اهفكب ٍيتداج

 هدلاح كلت يأ #١ تدوم ينتدلج

 هدعاق بايلا ىلع ىصخلا عم اهارتو

 هدباكم دمعي ل #* احرلا نك كح

 هدحاو ريغ ةبام تقايز ىدلح

 هدلاو تنأ امنا * يداوي 3

 اضيا.لاقو

 ىناعج وأ امو 0 تعح 9 * نعم تنب اك ىنابرض

 كاوا طولا يرض« دانيتك اما كر د
 نب هللا دعب ةهاتعلا يبا ءاغ ىلدتا امل الاق ىسوم نب دتو دمحم نب نوع انثدح يلوصلا ( لاق )

 لوا ىلا هيدصق هق لا ةعاجلا نا دعوتو كلذ نم وام ني يو موس[ 2
 1 درباع نعش هللا كاذك + دير ةفوو: ندم 0

 دوسْلا هب ريس دقاذهو * ا كاملا 0

 ديزرالو ءاطعلاف صقنيو 0 لو عنم ف كر

 نايحو لدنم ىلا نعم ون ىذم لأق ىأين *دح لاق دمحم نب ةامح ينثدح لاق يلوصلا ( ينثدح ْش

 تاداس نم اناكو ةزئع نب مده نم 0 صاع نب ورم ىف نم اهو نيوقفلا نييزتعلا يلع ىنب

 نانا ولام اذه 5 هل وم نما ديو اضن رف الو لهأو او ا امه اولاقف ةفوكلا 1

 هنيب احلصأف امهلع فالحلا هنككي 1 رف ةب ةيهاسلا انآ اريضحأف هاعدر نأ بحول ءالولا
 قعد م اناكو ءوس هاعبتي ال نأ امهنعو ةيللا صولخ هنع انمضو نعم ىنبا ديزيو هللا دبع نيبو

 همالو هنم طرفام ىلع ةيهاتعلا اأ نولذعي سانلا 0 ءافصلاوةدوملا ىلا لاخلا تعحرف امهفالخ

 لؤاتملاب ىو عا ىل امو ؟ىلاذيل اق
 هاد نعم ب ةدئازناك لاق ي دوه ب دل كك لاق ىلوصلا ) ىنبدح ( هم ل66 تي دقو

 هسرلي ةهاتعلا و لاق َت اق هيلعفت وخِإ نعل و ةهاتملا قا



 كل
 0 ا ا تف ل ا يي ا ا

 لعيلا ىلع نذإ الو لعب #*
 ليش 42 ذاع 0

 لدقلا يفو.ربدلا يف دلحت © وما تنأو سانلا دلجتأ
03 

 دق

27 

 م ةلوغشم انما وم

 لذبلا يهتم ىرمعل اذه
 اوبسني نأ سانا يغيشيام
 يدنلا لها عنيام لذي

 يلق نم م مالقألا هب تف> و كنف اذه تاقام

 اولعفف ةشحافلا هنم اويكتري نأ مهيمأ منهل ناملغب ادق هب ىتأف نعم نب هللا دبع هيلا ثعبف لاق
 فلا رتعو 1 هعمو حلصلا يف كل لهف يف كلوق ىلع كتيزج دقدل لاقو هسلحأ 7 كلذ
 لاقف حاصلا يف هلوقتام ىنعمسأف لاق حلصلا لب لاق برحلا ىلع مقن : وأ مهرد

 لالضلاب ىنوصما *# ىلامو :ىلاذ_ىلام

 يلامحاو نءم نبال * يرافتغا ىف ىنولذع

 يىلاعفو 2يئر>ش * هلم ناك اه نكي نأ

 000 رك رع ع اسأ تك هن انآ

 0 ا لل د ويحمل نالت
 لاقت دنع ىوهو * دص دعب دو بر

 لسا نإ را + رك اذاناز دق
 لاتعمل ١ تطل ا تاك افا

 دبع ديوس 5 انثدح لاق ىديزملا ىسوم نإ نع ادد لاف .ىلوصلا ىد يي نب دمحم ( ينثدح )

 00 2 | باد قاد ةهالا وب نك لاق دك نبدمح و ةيهاتعلا ىنأ نب دمحم نب وقل

 لضفلا ينأب ىنكملا ها نعم نب هللأ دع ناكو 2 اط لاش لامحو نسح ط ةريخلا ل

 اف لاقف ءاسنلاب ةيهاتعلا 00 مث مط ةالوم تناكو 5 اها وهم

 قحسلاب ن ا كينلا ناف ن ل * قرشلاو برغلايف قحسلات اوذايالأ

 : قالا يف زيذلاب زم ا عوسإ س 08 #١ يهشل مدالاب زيا 000 نيف #١

 قرا قرا عقرب كتل ىو ## اهم قورألا :نءعقرت نكارا

 : قدلا ىلآ موي تاذ هنم جيتحا اذا * هدوعب الإ 0 حاصي لهو

 انآ نعم نب هللأ بديع ددهم لاق قباس نب يدم يف "دج لاق ينالغلا يف :ةدح لاق يىلوصلا ( ىنثدح )

 ةيهاتعلا وأ لاقف يدعس 50 ضرع نأ هاممو هفوذ>و ةصهاتعلا

 الا دك دولا يف يذلا أذ نعم نال لقالأ

 الاق ام تيل اق * لاق ام تغلب دقل

 الع الو الاص ال © ةدسالا نم ناك ولو

 الاجل كافل مب د كاك تنك ام صف
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 ناي اي 1 ا ف ١
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 0 نن 0 0 هللاو

 كلديايفتكم

 لاقوسانلا 02 م ناطيش ل لعل و ةيحاص ىلا ع رام |نانع لسرأو مالغلا لحشت

 مهاربا لاق لاق 6 0 لاق ى ماعلا ندحأ مير هنم 0 ىناحخ كك يح د رمش ف

 0 ورم ىلا فاتح ةيهاتملا وبأ ناك ل |اق مكح ب 0 | ىنادح 3 ١| مهار .ا نت قحسا نا

 2 الج ساق هلزنم مزاف هنع بحش ّ ما 4 لع ندا عشاخجم هير هك ناك دول 5

 هر |ذسأ يف ب كو كنئاقا نم ينعنع 0 ناهيلا تكف

 لك نا يفرط عف رأ # اف كنعكنم سأيلا ينك
 ل اللا لئاح هنم قلع ع ف ا تى اذا يفا

 ىلع ةيهاتملا وبأ نداتنا كاف يوتا ديزي نب دنع يتدح لاق نقحالا نالسن لع( د
 هيلا نيف هذع بحش ةدعسم نإ و رمع

 هردك :ةمنش و رمعا تادت_ك ساو كئاخا نع تلحدق كلام

 هرظن 2 يفيدنع كيل ةن هداج أن بالا اذإ يفإ

 هرطفنم ءاهسلا نر 0 د»# كو باسحعال نوجحر مل

 ةهأرهشلم ءادقلا| هع ١ رعد #2 مدعم لظلاك امدل نكل

 هركشلانمافرح ىمضأمويلاف * ةفرعم كيردل يهجو ناكدق
 نعم نبهللأ ديع ا اذا ديشرلا ناكلاق ةم ركع انثدح لاق يراالا مساقلا ند ( قرح (

 0 لوف 0 ةدئأز نبا

 تاسالا هده لو أو

 000 نم هللأ دع مش ف كك نحر يحاصاب

 لقسلا ةلق ن م هل يرأ اع نعم نبأ صخ نم نادس

 نهأإب ةواحلا لِ ةيسفل الحو نعم َنْبا لاق

 لبتلاو خءاشلا فريشلا يف * لئاو نم ىحلا ةاقف نأ
 احلا لهأ نابيش ينب يفام
 دسم ىلع ىنطايو ىلبو

 دواخل لع اهوا ةيشاط
 ا تش ناش ا
 تارا لا انآ ىكت
 ةطش اههحو يف تطشن دق

 اماحح لاق اهوترز نأ

 ىلثم ةدحاو ةيراح

 لجحلاب طرقلا ينم قصاب

 لجرذخو ىنك عدلاقف

 لفي لع ارك طوق

 ليمفلا نأ كت هر

 لكلا نق نيل نا
 لعمق كراورلا نع رخل



 ).٠خؤ(

 نفكلا هلام ن٠ هظح #* هتتيم دنع 2 0

 ةسجخ لاق كئفكل تردق 5 هلابف لاق ال لاق كنفكك نولهلك كلام دعتنأ 1 كيلع هللابف لاق مث
 لاقدحاو مهردب كظح ريغ نم ىلع.قدصتف لاق م لاق هلك كلام نم كظح اذا يهف لاق ريئاند

 عفداو اق وضرر ءاندلا ةسحلا نم اراثيد نأ ىلع لماف لاق 1 9 كرلع قف دصل دول

 مقاواهرد ينطعاف مع[ ردةيالثي نحت روبقلا لاقكلذ امو لاق, رخا دخاوف الاو ادحاو ًاطارعق يلا

 ا ناف كيايسح قل وكي مل نيمهرد خرتو تم يت“ ب ارق كل ننحأ لاول ةك كل

 كحضف كيلع بضغو هللا كنعل بزعا لاقو ةيهاتملا وبأ ل اقل م ملع مك كتيوو لع

 ” ةلااو اذه لج ا نم لاقك ةهاتلا وبا املا تفتلاف 0 لئاسلا سمو ريضح نم مايمج

 لع 0 هلبق تمرح ةقدصلا 1 50 ا تمر> يتمو اهمرح نمو هل اناقف ةقدصلا

 نمالا ىلابع ىلع قفنأ ام هللاو لاقذ كلام ير ةيهاتملا يبأل ت تلقو اذه ئسع نب دع ( لاق )

 ا اهاول لاقف نك اسملاو ءارقفلا ىلا كلام ةاكز جرخم نأ يني اما هللا .ناحبس تلقف ىلاه,ةاكز
 الدرس لاق قارولا نيبحلا نب ىدبع ( ينربخأ ) مهم 5-2 ضرالا يف نأ 5 يلع هك لا

 وعش ىأ ةيهأت دعلا يال تلق خيش ث ىلأ نب مهار ا لاق خيش يبأ نب نابلس لاق لاق راكب نب ريزلا

 ىلوق لاق مح ا هّتلق

 هدحلاو غارفلاو بابشلا نإ © ةدعسم نا عشاي تمل

 * هدسفم ىأ ءرمال ةدسفم *

 01 ةدكس نأ عشاخ < ناك لاق ةينغ 3 انثدح لاق راكب نب ريزاا امدح لاق يسع ( و حاز

 ينال ت2 عو تاق تدل رماخو اهلك دا قي ناكف ةيهاتعل اىال ًامادص ةلعتسما نت و نع

 ةعاسلا وبا هلا كف اف الا 3 20 نب ورمع هحلا ىلإ 22 ةفالا

 اتسناو انني ؛ادو: تعضو' *« ادع ميدقلا دهعلا نع تدنغ

 اشو هب يناشغت تك نمو * ىلا تام ناما ايالا نحت نمو

 يرملا 0 ) هتحاح يذق م ريخ اذه دعبام ادعوبو انرامعأ قعد لاطتساو رمع لاقف

 ا نه مدق اذا ةهأ: ءااوبأ ناك لاق و اكد لاك ريبزلا انيدح لاق ءالأعلا ىبأنب

 5 ا ةميدملا نم تالا ةعددأو ف يلا

 شعل نا

 نمحرلا دبع ينئدح ا يذلا لبا 000 انيع لاقي 0 ه1 را

 اهذحأ باس 3 ةيهاتعلا ينأ ىلع قاطلا با 00 نم راحتلا ضعبل ١ ناك لاق يربديلا قحسا نبا

 هقراش الف ةيهاتعلا أ ادد هجولا نسح همدخم ن ع ناكدلا بحاص كلاقف و هن 9 هنم

 كتجاحام هل لاقف هفقوو هرامح نانعب دا 0 طك ردك دمع ناك 1 نخل اك
 رم نم هلك ناكو ةيهاتملا وبأ هنع كسمأف كيلع هلام ذخ آل كيلا ينئعب نالف لوسر انآ لاق ءالغ
 .لوش ًامنأم مهلفحو سانلا عمج ةيهاتملاوبأ ىذر يتح رظني فقودب ًاقلعتم م الغلا 0



 )ؤ١5ا(

 تك 23و ء يش الب ازيذ لك وه اذاف ةهات ءلأ ىنأ ىلا 0 هولا تا لاق ةماك ينثدح ل 0

 تاو كاقق كلذ مكر 0 يثشالب م دأتي هتيآر ينكلو ال لاق هدحو ازبخ لكأ ةتار كنا

 ُّق هع 8 زيا ن م ةقاعقلا 0 ناكف تيلح 1 هف احدقو ريطف 7 نماسإب ازيذ همادق

 تا امو ا ا ذأ رك تاقف ريثك الو لياقب هنم قاعتن : لو اهحرو نبللا

 يف ةيهاتملا يأ لع تلدنذ لاق .احأ ضع ىل ميزو ( ظحاحلا لاق )؟ يش الب مدات كلبق 8

 ءادغلامهمادق تعضو اذا همالغل لاقو 0 هل ور بحاص ًاشاع اعد دقو تاهزئنملا ضعب

 ينل 5 226 تيك لك 5 ا" انوه اناو ةلع تال دو ترو لخ ةدي رت يلا مدقف

 ةدير عن لاق 0 يردتاهل ت تاةفتييزلا نمالدبرزبو ل ةديرثب اذاف هعمىدب تددُ يناعدف

 را اهوا 55 نهد تاقو ريحتلا

 يأ راح ناكو حل آلا يسع لب كل ا لاق ىفوكلا ةطع نب هللأ كيبع 0 1-2 يدهم

 نوبت كا ل اب سة نينو اونا نس ع نب ل ا ا

 رع ناكف با 4 اع لمحتم ا ى 52 ص 0 طق ا 9 ةيهأت | ينال ناك لاق ةيهأت كل

 هلع لاخلا "ى ىس فيعض خم 0 هل هسا وه ع هنغأمهللا ةي ةيهاتملا ونالوَدف راع ملا يفرط هي ةهاتعلا ىأ
 كرف ليضل

 ةلس نت رشع . ه اون خسشلا تام نأ ىلا اذه ىلع ىتبف هيف كراب هل عنصا هنعأ م ملا لمجتم باين

 ا قحسا ابأياموب هلت اقف م ءاعدلا ىلعداز امو طق قئاد و مهردب هيلع قدصت نأ هللاوو رق افعل نحن كن

 0 نايا لاق يل هلع ندح ل ف لد ريقف هنأ معزتو خيشلا اذط ءاعدلا ثكت كار ا

 أذوه ع خلا يساع نب كفح ( لاك ) ارثك ١ ري ءاعدلا ُق ناو ديعلا 0 0 ةقدصلاو ةقدصلا

 ياخ نيفيغر موب لك يفهياع ىرجيناكو نوال #ء هب 1 وْط دوسأ مداح عاجلا ينال ناكو

 يلع ىرخن وهو دكلا ٠ نم 3ك ام ينال لاق كاذ فكو تاقؤ عسب .ثأ ام هللاو يللاَقف مو مداخلا ْ

 كعم تيساح 8 اف كلذ هبدعوف رحل 0 هدعر ىنديزي يَ 6-22 نأ 3 ناف م ادإ ريغلا نيفيغر

 اك يف مداّخلا اذه ىلع 0 5 اا هلا تاقف كلذ 6 أ همالعإ ته 0-0 امي

 مووش هسفن يطعأ ن من كو كسك اهلا هفكي نم لاق هنافكوال هلت تاقف نيفيغر لاق 9 ْ

 0 ينكلهأ داصتقالاو ةعانقلا هدوعأناف يانبوىرح ىلا لخدي مداخاذهو كاله

 ةمركا مد مداخ هللأ ناحعرس هإ تاق قاخ هل شارفو رازا ف ا كلذ كاعل م دا تاّث

 البلا كَ ريصا ا لاَقؤ رانيدب نفك هل كك اعاو قاخ 2 2 قا بحاو 0 ليوط

 لثم هيلع درف كلاي هيلع داق ةينان هيلع داعاؤ لا ودعا 2 كل هللا عنص لاَقؤ ناري ناب نم

 لئاقلا تسلا هل لاقو بضخف كلذ

 تت م7 7 227227223201055: 20071577-22527 1009-1:27:277:0929572- 21793015 ل تن 1715-17-11170511 تشات طاطا اقلق تاج

 هب .يتاعالا ت17 ِ

 رك ينءاح املف" رربلا ةبدو تيزاا ةبد نيب مالعلا طلغ لاق ١ ذه ىلا كاعدامو تلقف رزبو ل“

 نفك ءانتلعر 0 هتءاعمو هبا ود َن ءيناهذأ تح > يكس أ لوقلا ١١ اذه يف لاق أملف 0

 لاق يدوملا نب 1 نحل لاق ةزاخإ 0 7 د ) ع ( مالسالل هردص هللأ حرش ن 5



 )م؟١(

 لآ ذاللا قرن وط كات: ىراو © يدطاف :زمتعملا دنع ىلافذح
 لاتحلا ٠ ةليح عطق. توملاو * ةريثك رومالايف مدا نب ليح
 لاؤسب ترج ةفراع لك نم * ةءبق مظعا ناكف لاؤسلا تسق

 لاضفملا مركشملل - هلذباغ * الئاش كهحو لذبي تيلتبا اذاق
 لاحرتلا لحاعب كيديد دشإف :#* ةدلب ىف ارذعت تدشخ اذاو

 لاقع لح .لثم دياذشلا جرف .*« ااف..نامزلا ري ىلع ريصاو
 يناعج هللا دبع ابااي لج رلا هل لاةةرعشلا اذه لثم لوقي نأ نسحي ادحا فرعت له لجرلا لاق مث

 هرءثكس بل حدملا يف هرعشوةيهاتعلا يباب هذم دهزلا نكلو تلقام كيلع ددرا مل ينا كءادف هللا
 ١ حيدملا يف لوقي ىذلا سيلفا لاقف دهزلا ىف

 هر>انح تصغقيرلايدصلااماذ * يدصلا هب ىشي نزملاءام نورهو

 هرخاو شبير يف نع لوأو * هتيبل شيرق يف تيب طسوأو

 هرفاو> تافصاقلادوعرلا حنو
 هرفاغمو هضيب هف سمشلا ىلا *

 هرئا' ةيرملا نيب نم نورهف * هبكي اموي مالسالا بكن اذا

 تكحاضت اهلا سمش تح اذا

 هرث ادض نوره تشب ملاذك * هر ودول توعد و

 0 ل تعض تنك اهو كلف م لوتلا هللاق نأب ينرعالا نبا رش نم لجرلا صاختف لاق

 محبنملا يلا عالا نيودح لاق فاط ىأنب 00 ىندح لاق دم ( ينثدح () هع امهمتكو نيرعشلا

 ارعشدشناو سلجم يف س اوت اب نأ ترضح 1 م1 وم تا نأ ديم نود ورع ىدح لاك

 رح ( ةيهاتملا انأ ينعي الف يحخيشلاو اما لاق سانلا رعشا تنا سلحلا يف رضح نم هل لاقف

 نا ةماع لاق لاق فريبلا يبأ 5 نيسحلا ىنندح لاق يدهم نأ ل لع ىنثدح لاق ةزاحا لع

 ش : ش 1 ة.هاتعلا ونا ندقا صرخأ

 2 وه يذلا لاملا كل ع هيفلأملا نم قع م 50 رملا اذا

 هل ىلا نال ل نرلو ويح ا يذا ىلام امنا الا
 هكلابمب هتكلبسا -الاو قحب + يذلا هب 'رداقلام اذتتك اذا

 كلام نم كل امنا ٍيسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق نم لاقف اذهب تيضق نبا نم هل تلقف

 هللا لوسر لوق اذه ناب نم نوت هل د تاَقؤ 0 ا ذاك تضل وأ تيفلت تطاق

 الو كراح قى رد نيرشعو ا كدر 0 إف تلق عن لاق قا هنأو سو هيلع هللا الع

 نا هللاو نعمابأي لاقف كتقافو كرقف موي ارخذ اهمدقت الو رت الو برشت الو اهنم 6

 كلاح ىلع رقتفا نم لاح ديزت مبو تلقف سانلا ىلا ةجاخلاو رّقفلا فاخأ ينكلو قا وط تاقام

 كرق دبع ىلإ دع ىم الأ مدللا ىزرشت ال كاش ىلع حيدش عا مناد صرملا | متاد اف

 ةسمخن هعشامو هلب اوتو ام ا وق تروشأ بنل هللاو ىل لق مث هلك يالكح باوج



 )/ا؟١ (

 ىتدز نافذ ىنالا نع كلأسأ انأ تلقف سنالاو نا ريجأب كنرسسأ تس نا لاق ساكنا
 لوش ىدلا مغ لاق تي د نحلا

 نمزلا نذؤي ذهبام * نكس هل يتبي نكس
 0 ِن هللا دبع انثدح لاق لضفلا ىمح ىندخ كف ىدل ريلا 0 ينئدح ) ةهاتملا يال رعشلاو لاق

 كرت مف لوقتام ايركز اي ىل لاَقف 0 رفمح ىلع تلخد لاق ءارفال دايز نب بي انثدح لاق

 مع رعشا هللاو و تلقكرسلا اذه لكأ طا مالا ا 2 د لاق دا كلحلصا كوتت اف

 رضللا نب رفعح ينادح لاق يسوم نب دمحم ىنثدح لاق 0 8 ب دمحم ( ينثدح ) ىدنع

 نعاعلا نيذد نب ديز نب 0 تلق لاق يطاعالا هيورس نب د ينثدح لاق ريرضلا ىطساولا

 ا رشا ةهاتع 0 لاف ةيهاتعلا يبآ يف لوقت اش تاق ناك ,أ لق هبامز لهأ رمشأ نم

 نب مهاربا قرح راك نب ريبزلا لاق لاق يسو٠ ندم ىنثدح لاق قود (نوحا

 لود سخ ةهاتنلا را 11 21 كرعفلا زيزعلا دبع نب هللا دبع لاق لاق كاحضلا نع رذنملا

 0 اذا ريركلا ىلع مانيال نأ * هداهم بارتلا لعح 2 ه رداع

 ا دحأ ينادح لاق ي-وم نب دمم ىنثدح لاق ىلوصلا ( ينادح ) 0 هللاو قدص

 1 ائمالا طق دوا لاق رعشلا لَو 8 ةيهاتعلا ىلال ل اق لاق نامع نبىعملا ىت هي

 0-0 لاق هيورب+ نب ينئدح لاق رامع نب ( ينريخأ ) ديرأ الام 011 ديرأام لوقا

 تلغفل' [رعش هلك مدلك لح اذا تقسو لوقب ا ةيهاتملاينأ ىلا تاع لاق راك راج رفلا

 لئس ةيهاتعلا ناو دمحم لاق لاق ةمركع | اوبأ انيد لاق يزعل سدح لات ىلوصلا ( اح (

 ) ىنرخأ ) ضور- لا يف 2 تناول هلو ٍضورعلا َض ع نا نا سو فو ىأ

 0 ةهاّلا ةاواع ديشرلا م>لاق م رع را اند ع لاق يرعلا اندحت لاق لع نب 0

 0 امف ة ةعقرب عيبرلا نب لضفلا

 مهعمجأ تملاام اذا اونام # مه كن نعمك سانا معول

 مهو تناتنزوام اذا 0 0 تنا هللا ةقيلخ

 مهمدعم هارام ذا

 د نأ نا ملا ا ا ةيهاتملا يبا 0-0 صاف ديشرلا عيبرلا نب لضفلا دشناف

 هل لاقف ثيدحلا اذه ثدح يبارعالا نبا نا نأ تنثدحو لاق لاح لام بيسلا كلذب هيلا لصوو

 ناكويبارعالانبا لاقف فيهضرءش هنال لاق لو لاقتاق 1 قدحتسع رعشلا اذهام ساجغلاب لجر

 هللا وف رعشلا فيعض هنا لوقت ةيهاتعلايف ءالأ ةهاتعلا فأر ءشال كلةع هللاو فيعذضلا سانا دع

 هلدشن أثر حسلانم ابرمذالا هب هم 0 امو 4م تيب ىلع ردقا 0 عبطأ طق ًارعاش تارا ١

 ىلاحر ىلا ظ نعتططحو + ا آلا لئابح ع تعطق

 كا نهو ىل> نم تحراف #3 يحناوج نيب سايلا درت دد>وو

 لاصوالا قزدتم هرب ْق 0 ل6 ند وه ىذلا رطبا اهمااي

 02-121 و فك ج2 2 تس ع جس ا و 7 ب سس وس سس سسوس ب سس سس جسم"



0055 

 هبجاهي ناكو بالا نب ةبلاو لوقي هيفو لاق ةيناز انينع نهو لالخلا يذ
 ىافاالا ىف رار قارا ايو" 8 قاجس[ انآ انكي انف ناك
 نا تالا د هاا وسم كف
 قالحلا ءادب ةدوةعهكفذ_-#_:نال كل ةحل هللا قاخ

 اا فرت مديح لاق راك نب ريبزلا انثدح لاق ىهزالا 51 نب ديم نب لم ( انربخأ )
 | ف فقالا اوبأ اذاف هل نا تاقف تالا فارطا قدعسا ونأ ىل لاتق اموي .تاوللا قانأ
 ا 3 ديرو زوللاب ةدي.ع انأ ت اتق زوملاب ءاماملا لتقت ترمددق لاق زوءوق هيدي نيب تعضوف

 7 ن 0 دق ةدبع انآ ت 1 لاق يذلا تفوح نب وسع يأ لق ةقوذاأل هللاو ال هب

 بهذي 0 زوموق هيلحر دنعوزوموأل هر دنعو ىح دارالا يحسم لمح قث يف يناحشوالا:|

 يئاحثوالا اذه لاق كتلع بيدام ائاق هدو هيلع اناذد امل هريغو يناح شوا لاف لع ىلا هب

 ةيرحأ) ةلعاا كلت يف تامو لاق تاع يبس ناكف هنم ترثك اف نيك اسملا 2 ه6 ينءاح

 0( تاجا ا كرك هللا دع نب عمم تعبس لاق ريهز نب دحأ انتدح لاق ىلع نب نسحلا
 هلوعلا لاقف كدنع كلذ قم يش قا هل تالقف ساالا ١

 000 ا ال # [دلآ لع تلقأو *© لاما ىأ لاوط « لانا تقلع
 لالا 2 1 زع 2 ترلآ ند ديالف «لاملاولعالا قا رغ_ <: 1 زهجت اذهانأ

 ( ينريخا ) لهاجلاهبر ةيولقاعلا هفرعي ناصقن الو هيف ودحال قح لهس مالك اذه بعصم لاق مث

 ةهاتعلا 1 لوق نسحتسي يممصالا تعمس لاق ىشايرلا انثدح لاق يعازّلا دم نب مشاه |

 دكا ىذا كا تره اه نع ةقكاام تنأ
 هد كح هما 2 32-لإ تحتحا اذاف

 نب يموم ينثدح لاق دمحم نب لضفلا ىمع ىنثدح لاق ءالمأ يديزيلا سايعلا نب دمحم ( انثدح )

 ا 1 كلدكلا كلو ال لق كفن دنا هل تلق راخلا اماس تيتالاق ير وز ربقلا طاص
 0 مث ةيهاتعلا ىنال سنالاو نمل

 «© وص

 نمزلا نذؤي اذهبام * نكس هل ىتبي نكس
 نسل قطان اهالي #  انريخ راد يف نحب

 نزحالوا_ميف يمال * حرف مديل ءوس راد
 نووم تول الكج هاته للا لبس ق

 تكلا اطاع رم التيم < اندم ةنمع فنا لك
 لا رك ذبالا هه * هلا سل ءرلل لام نا

 ةرصيلا لهأ نم لحر ينثدح لاق مساقلا نب دمم ىنثد> لاق رامعنب هللا دنع نب دمحا ينريخاف

 ند رسالا 0 تلق كاف ةملسم ب ءاحر ىنادح لاق دز نب نودمح ىندح لاق كوبا تسنا



 )ه١١(

 أ لاق ناك كلذك أ ليبسا ءاردتملاو يعاعلا مج تسلح كك انا فلا كلبا ا

 ايم عضأو ايندلا ىئتمفو اهسنح يفت نه عضأ نأ تدرأ لاق كلذ 0 اف هل لاق
 نهينعد رشب هل لاقف 0 ءارققلاو يئاتبلا 0 تنكَو تباوثلا هتف ا دك واكل 8

 كريغ ا هب دمشق كلف ا « اهحاصتو اهيدؤت نأ كل ه>< نسل هناف ةماحلاب كفن كليلدت

 مدلا جارخا ىلا هحح نم هيف جاتحي ناك ىلا تقول كفر 32 0 نا 0 نجح

 اذا امم هعيط ردق ىلع ه>رخي نأ ىلا مهم دحاو لك جاتحيام رادقم فرعت تنك له لاق ال لاق

 انك ىلع ةماحملا مع نأ تدرأ ك1 كار أ اف لاق ال لاق موححجلا ظ ةئماد 3 هيف تدز

 مسدنر ساملا انثدح لاق ناوك ذ را اند لاق ىلوصلا نب دمحم ( ينريحا) نك الاو يتلا

 ا ًاماححدمقو كلذ نم 0 ةهاتعلا نأ دأب نأ دار ع ةقدانزلا بحاص هيودح ناك لاق

 0 ريخأ دي زا نيا لع 6 21 لاق لاق هيوروم نب مساقلا نب دمح انمدح لاق ىلع نب نيسحلا

 ع ن نس 1 داقف كلذب ًاعضاوت رجالا سانلا مححي سلج هنأو كلن دق ةيهاتملا بأ نأ دلاخنبا |
 ةماج الا نع ىنغتسيو هيفكيأم لذلأ ار ل هل ليقف كلذ لبق رارزحلا

 يبا نبا 92 ”دح لاق انحاشم نم خف ىنثدح لاق قع دمحم ( نرخأ ْ ١

 تاقّللا ريغ نع ماهللا نع ينتاأسألا 2 قول ريغ مأ فواح كدنع نازركا ةللاشلا ينالت اق لاق دواد
 ىتنيحنال كلام 1 تاقف أ رار كلذ لعف يح باوحلا اذه ىنباحاف هيلع تداولة دا ند

 0 ينثدح لاف تا ج ندتسش ا انددح 0 ى ندم ) فربخأ ( را كل كح ادقلاق

 ةقاملو ة ةئس> ةئرهو ةدعج ةرفو هل حلا دولبنولل 0 ف ظن ةهاتعلا وا "1 ناك لات يسموه نبأ

 || اذاف مط نواف فرط نورا مهم دي 7 انا >الو نادوسلا ن م كيرع هل ناك ةفاصحو

 هعيبيف ةفوكلاب رارلاقراط لهأ ن م يدوبلا دابع وبأءل لاه طريجأ ىلع هوقلا 'ىش هنم عمتجا

 . ١ لاك كلذ نع :لكشو وهأل دير هر كلذ لكف نك 7 4 مهلا هلضف دربو هيدب ىلع

 | دبع ينثدح لاق دم نب هللا دبع ينثدحو ىسوم نب دم لاق ةراجتلا رارجي >أو ىفاوقلا ارح
 ةويداتلاو تادعدلا تع ارح > وهو ةهات لا اات الفل ؛ ىلو' يي رس 0

 ىلوصلا ىحب نبدمح ) ينادح ) أمف اود كف فزألا ن 0 ام نود راش مه ديشرأبف

 قارصتلا سوباقوب ًايحاه 1 ادا دم ينثدح لاق يدنكلا دمنب نوع 2 لاق

 هغليف هيلع ىناتعلا لضفيو هنم عضيو سواق انا م مشي ةيهاتعلا 3 لع ىناتعلا رمعنبا مث

 هف 1 3 د :

 هيام ريمختما # ةنش ! نكمللا لق ١

 هيعاو نذا هتعو ح *« نقلا ملكلا لسرملاو
 هطالعكاذ ناك وأ« ونار تكن

 هبا ديز ماول * الخلا يذ ةئعل كيلعف

 ةنعل كءاعف تلق امئاو همتشأ مل لاقف املسم 0 هل ليقف دايز تنب ديزما صو ةيهاتملا نأ م ا
 ىنعل
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 ينآ نبةتع نب مشاهنب دمحل م م ةرهز ينبل همأ لبق نءو ةرمعل بأ لقت ةيهاتملا ىنأ ءالوف ظ

 هيورهم نإ ده اند> لاق ىلعنب ن.حلا ) قرت ( ديز مآ اط لاقي 7 هل ةالوم همأ ت تناكو صاقو

 نلرح ءرداناكو فازآلاقحسا 20 تدان اساننةهاتلا وبا نأ دسمان ليلخلا لاق لاق

 ةهاتعلا ونأ لوقي كلذلو ةَحوو لهأ نم
 مدعلاو رةفلاوه ايندلل كبحو * مركلاو زءملا وه ىوقتلاعإ الا

 محح واكاح نا وىوقتلاحاذا *# ةصيقن ىتت دبع ىلع سيلو

 لجر ٍبذاح لاق ةيهاتسلا فأن دمت انثدح :لاق ىنالغلا انثدح لاق ىلوصلا ى4 نمد#م ( ينثدح )

 ةيعاتملا وب لاقف هلهأ نم موقي :كاظتساويتاتكلا هيلع رخفف "يش يف ةيعاتملا ابأ ةناتك نم
 اطال انك 1و ع اكن تأ. 5 د نم -

 دللا ناتنح يطعت ةعاطو * دهزلاووتتلا ىفالارقلا ام

 دع امإو2 لتخ ىلإ ام 2 درا 0 دوو ند كال

 ندا هد عاتلا نأ بعدم ناك لاق نرخ نبدا نع ىموم اتدح لاق. ىلوصلا( قا

 000 اوم يلا دج ماعلا هنا عت يش نمآل نيداضتم نيرهوح قاتس هللا نأو ادخوتلا
 نيداضاملا نيرهوجا ىلا "يش لك دريسهللا نامعْزي ناكو هللا الا هل ثدحم ال ةعئصلاو نيعلا ثيدح

 ثحباو لال الاو كنلا ردك ةعقاو قرامال نآ ملا نعيد نطو اس ناسا نا هن

 ا صال ةعدح ملا ةيرتبلا ةيديزلا سهذع ٍعيشتيو 0 رحتبو ديعولاب لوقي ناكو اعابط

 لاق عوزملا نب تومي ينيدغ ىوصاا لاق[ نكو نالعا ىلع جو را كلذ عم يريالو

 ادا ف هلوقب ةصراشاهأ رثك ناكو نوماملاى دن: نيب. ةهاقل 'ةيهاتلا وبا لاق لاق ليي دع
 اك ىف ىل نذأن ّ نيؤلا يما ارنا لاق كردش 0 نؤمأملا هل: لامك لغم نع للا 1
 ند“ وهف رشو ريخ نم داعلا هلعفام ل 8 نادلو 3 5 نا اذ | هني هل لاف ياام ابو

 00000 |1ز ةماكذل لاف ايك رحب ةعاحلا نأ لمحو هذه ىدن كرح نْف كلذ يلام تن :ًاوهللأ |

 كحضف نينءؤاار 1 هللاو ا صاملاضقان ةماع لاَقف نينءؤملا ملا هللاو ٍيمتش لاقف ةماز

 كلذ دعب قيقلف ةءاع لاق كلمع ن سلام عددو كرعش لع 5 كل لقأ ملأ هل لاقو نومأملا

 :.[الازع_ماعوتسملا ملطقاممدلكلا أ نم نأ تاقفدقسلا نع باويللا كانغ ايي سبأ ىل اقف
 تعمسلاق ىدنكلا دمم نب نوع ىنادحو ىحي نب دم لاق لهاجلا ن 200 + قشو

 ةتاتعادر هيلعانعاط عمساذاق اي اش دقتعي ههدم يف ابديذم ةهاتعلا عبأ ناك لوك مدر نب نيالا

 ىندح لاق اًمدلا يبأ نبا ينثدح لاق رامع نب هللا ديبع نب نا ( ىنثدح ) هريغ د هابأ

 1 يأر هنأ ق.قمشلا وأ ىتدح لاق ىنايرلا ةدييع نب ىل لع ىنثدح لاق هبرد_.ع نبا نيسحلا

 كد ودك مسا كنس عم عضوملا "اذه هنيه 2 كلثمأ هل ت 56 نت ةلمأَز 2 لمحم ةهاتعلا

 انندح لاققار ولا نيسحلا نب يسع ( ينربخأ ) مهمالك ظ فحتأو | هداك رمتأ قل ديول ل

 امون لاق محلل نب رتقع نأ لدا نإ مهأر . نيد ا ركذ لق كعهس 0 د مع
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 هرصع لها نم موق ناكو لاثمالاو دهزاايف هرعش رثك او كلذ عم لوذ رخل طقابلا رك هنا انا

 توملارك ذ يف وه امإ هرعش ناب نوحتحميو ثعبلاب نهؤيال نممةفسالفلا بهذع لوقلا ىلآ هنوسني

 لا ناكو اهف لئاوالا همدقتي مل امم ااق ةغيرظ نازوا هلو داعملاو را ءانفلاو

 دمحم يرش لاق وعلا ىف نا دع ( يتدخل لاومالا ن «ةعج اق ةركاو زاجل عم سانلا

 نم هل توتساف هتءم قاد ناسا تنا ةيهاتعلا ينال 5 ىلا لاق لاق دا نب سوف نيل

 ةعاتع قادما لجل لاكرو لاف نانا يهل تراحو هتك و ههسإ نوك هلع 1غ 5
 ىربحاو قى نهد لاق * ماللاو ف لالا طاقساب ةيفاتعو الاشو ةحاتش لب وطلا لجرال لاق 4

 بحي ناك نأ ةيهاتملا ينأب ينك لاق 6: هلئاشم ضعف نع نورهذب نوح« ينربخأ لاق يسوم نب دمع

 ةرهشنا
 )١( ثلا نيع هَ ىف نك ناحل معدح ناو َةَرْثَ نم يلع نأ رك ذي ةهاتعلا ينأ ن دم

 دلاخ هاسف ةزنع ن٠ هل بأ اع امتي اذه مهدخ ناسيك ناك ديلولا نب , دلاخ اها نغ املذ

 يزتعلا ةعافر نب داع تاصخو هبلا ا 0 َّكأ 0 هحوف اب اياهأ نم ناييد ةعامج عم

 0 0 هتيدابو هؤثنمو هدل وم اهو ا دل و ةفوكلا هدب و 3 لاو نوحناو ه

 دحأو هريخيف مها اه نع نامدلا لاس هنعفللا رو ل رات نوب ةحسر نيد

 ين نم هبيهوتسأ كلذ لوَش دابع ةعمس الث ا هنا هل 0 5 لأب حر

 قريصلا ناز نيذدمح 6 )"هرتع ىلوف هدتعاف هله.هوف هل نمل انك كو علا ىفر

 ولأ دست لاقت قركلا ينالجلا جاجحلا نب دحأ انيدخ لاق .يرتملا لئلع ني نشا اد

 انفع لع اناج ساو يذلا لع نا لج رق أإ كن اللا لن ياس ل
 كلإام كحيو هل الاقف ءامدلاب خءض» ؤهو ةيهاتملا وبأ امملع لخد ًادحاو اموي الا طق "يش نم
 مت زو نب رضو ينل رازحلا انالف نا لاقف انالومو انمع ياولد نا هل الاقف انأ نم امط لاقف

 2 مف ىت<ىلا اذشن اموقف الاو يه>و ىلع تب ره ايطبن تنك ناف يطب يفا

 فاح هع ا ل اع كنتح ناك ول هللاو هل لاقو ًايضغ هلعأ 3

 9 نع ىلع نب ند يسوم نب دمت انثدح لاك ىلوصلا 5 () هقح هلذحأ ى

 ( ينربخأ ) () ىزنملا نجح نب ءاطع ىو ةفاكلا ونا لاق ناسا اقالأ نمد نع

 رابخ نا مجنلا نيدمحأ نوع وبأ لاق لاق هيوره.نب مساقلا نب انئدح لاق ىلع نب نسحلا
 0 ةيهاتملا وبأ ناكو ًاع.> رازملا 000 نه ىلدوملا مهاربإو ةيهاتملا وبأ ناك لاق بتاكلا

 ههاتعلا ل دادغسب ىلصوملا مها 01 لا ادع ىلا امدقف ريما را ارملا نولهع

 ىسومنبدم لاق ةفوكلا ىلا قت ةيعاتلا نأ اا وت ل كا ىتايرلا رعاك دو زل

 لاقوتارفلا ىسلامعأ نم اا لقو هن دملا تار زادملاب ةديلب ضو رغلا ناعل هدلوم )00(

 نواوةلمهملا نيعلا حتفب ( ” ) ناكل> نب نم ها رابنالا برق اهنا كرتشملاهباتك ينيوّا توقاي

 0 سس هأ ةعسر نب 4 ل ةسنلا هذه ءاو اهدعنو
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 هاا نأ 0 لأ نهج ه# اخلا امو بيلا تيب ينانتجأو
 5 ءاو تلاقف ةصقلا املعتيصصقف ةن 1 7 0 واذ 1 خا دع يسفن يفام تودعام لاَتذ

 0 ه0 كلو ال ناع ننال نبات نأ دير نآلا تنأآو تلا يم ت تاق ةلحلا

 اذ را دل رخقلا © رابد ةناثاكي اعاإ مف كم اهيرتشا انأ تلاقق ىتم نيد "يش يأف اهناطعأ
 ورم رك ذو يطسولاىرحيف رمهتخلاب ليش فريقح يعرادال ءانغلاو ةعبر يأ نب 00 2 انه

 دانخ نع يح نب نيا ( ينربخأ ) يطس ولا, ليقت ينا' عماج نبال هيفو يلذهلل 00

 ةينغم نأ قفاو امهنب كلذ ىداعو ب امضاغف هاوهتو اهاوهم ةيراح هل تناك الحر نأ 317

 اممنغف 58

 0001 1 اذه نياق كرم نازح ىف ىرارضام
 احاطداو 507 تابقف اهالوم ىلا تءاق م 86 الإ هللاو "يسال ةبراخلا تلاقف

 2 سس وص

 م46 هراتخملا ةنأملا نم تجد

 رحب هنان ىاق دهشن :* هب تفلكن مث يريذع نماي

 رزملا ليسم ووالايف دحا * اح ص يندتيار مول براي

 رو>|نداش فمك وءماع نبذ 0 ِ يعاد نيب

 رصنلاب ل فيقح ةدبرفل ءانغلاو ةيهاتعلا ينال سلا

 م57 هبتع 2 اذ ناك ام وس هرابخأو ةيهاتعلا 1 بسس ركذ 2

 ةداملا عطقتت الثل انه اهرك ذ حاصي رض ادي تسلا اهناو اهب هبيبشت يف ةعنصلا ةرتكل درفا هناف
 ليء.سا همساو هيلع بقل ةيهاتعاا وبأ ىلاعت هللا ءاش نارخا عضوم يف رك ذن ىهو ةراتحلا توصلا

 ىلوم يبراحلا دايز تنيديز ما همأو قحسا وبا هتينكو ةزاع ىلوم ناسك نب ديوس نب م-اقلا نبأ

 يناتعلا هيلع لضف ةيهاتعلا ابأ نأ هغاب دقو يتارصنلا سوباق وبأ لوق. كلذ يفو ةرهز يب

 :١ هتهاتعب ا ريختو # ةهمش ىكعلا لق

 21و نذل هو عش فلا كلا لجرلاو
 هنالغ كاد نودوا' *- ىوعارتم تنك نا

 هاو دج ماو لع دال ىدتسل كن
 لاقمش ةفوكلاب راخفلا عيب ناك مث نيئتخلا ةلماز لمحيو ثني هما لوا يف ناكو ةفوكلاب هؤشن.و

 رعش عمج ىلع دحا ردق امو ةيهاتعلا وباو ديسااو راشب سانلا عبطا لاقيو مدقتو هيف عربف رعشلا
 فلكتلا ليلق نانتفالا ريثك ظافاالا لبس يناعملا ف.طل رحبلا ريززغ ناكو هترتكل ةنالثلا ءالؤه



 )؟١(

 ناو ص َى كلملا دنع تك ةمطاق تن كو زاحطلا| ىلا ممالك كل هءاطع نوردبو هنلا نوح

 لاف احسق امهد ناكو نأو صح نس ناماس كب دواد اهحوزت اع تام اهل زيزءلا دنع ب 000 تع

 كلذ ف تاوهش ا

 5 د زيزعلا ديع لإ ضالادعأ 0 اذا نلرق كل

 روع الا تالا كلذ الا ةراتخح دواد تحوز (

 روعالا 2 هل لاش ناكمف ناورم ى ِق كلذ هيلع باق
: 5 

 تس وص

 م را ملا ةناملا نم جو

 0 7 ينرك ذ * دقف هاقطنتساف هب احوع

 ردعسع ىوأب انمرواح ذا * اهماياو ىماس قر كد

 رو<+ ند ك.هاارو#و 2 انل يديم نادو نمم عل رلاب

 رضحخ نم كلذ اذيحاي # ىتتلن هب م رض< يف

 رصعالا فلاس نم ىخكمامف #3 هي هب ىحاو:ن م ذا

 انءلاو يد ديلوال وهو يج رءال هنأ ليقو ةعيبر بآن رمعل هنأ لدفو كلر لإ كيلوللا هشلا

 00 ا لمر فيفخ ةيراش إ هيقو اها رح 2 رصنلا لمهر فيقح 2 ند را نحللاو

 نع ىلع نب نيسحلا ( قرح ( اه لمر فر.فخ يداولا م 1ك هش نأ يعاشطأ ركذو عل

 هللا يدر نيسللاتنب 4ع 0 جوز 56 ناهع نإ 2 نإ دز ناك لق ى ءءادملا ٠ نع هلأ نع دا

 جرخ نامَع نبا نإ هل تلاقف هتعد هك نأ 0 رك دف هل لام ىلا جر 0 اهلع بتعف هنع

 ًارانيد نيثالم كطعأ انآ تلاقف ةعاسلا هيلا :َسهِذَأ نأد عيطتسأال تلق هلاح يل عاف ىلع ًابتاع
 نع لف سعشأ اولاقق مؤناف نادلا يف نم اورظنا لاتف رادلا تلحدف الل هتاف اهأإ ا

 كريخ عال ةنكس ينتلسرأ تلق 1و 0 تلف حا لاق ضرالا ىلا راصو هشرف

 ضرالا ىلا َت ترصوكشرف نع تك نيح تالدقد كفر كل 1 رعأ او د تت 2 3 تركذلا

 ىننعو اذه نم ىنعد لاق

 رت داب تك اير د * دينو اقعد هئاخ ع

 | امرتشا دقو هذه يتاح كلذ" ىبش يفام نما ناف أذهريغ كحنو ىنغ لاق مل م ب رطب 00 هتدنغف

1 

 هي ا و راد ال أ

 دككس يوم

 هآوه اناوه ل تا.ح لك 0 هاش دقام صضعل تاقلا قلع

 هآول ادكفي 0 6 نسيب ف نا رحم يسن ىرأ رضام

 (© ثلا قنانللاد س 110



06 

 21- دق ا ىذلاءاملارمأ ُّق هلوَقب

 نامع فلخ ناك ةّرمح تنلاي .* اللماعةزمخ تتعب رب زلا نياان

 نافوطلا 2 تفذاقتو # امانع ب ع 0 فروا

 كذبا ملع د هشاف هنما ي>حوزيل 0 نأ ناكوقدز رفلا 1 1 : ءحاهم وف 0 4

 اهحوز دق يفا دوش ين داق 00 ط لاقا مقل ىلع 00 امل 0 هيلا اهرمانايز

 2 روظنم تذن 0 هانت راح: اق نينو نأ هللا ديع يلا زاححلا ىلا تجحرذو اهدش راونلا 4

 هحدع لاقو ةزمح هنأ ذاعف قدزرفلا جرخو ناز

 روطخ ريغ دال هواضنإ #* تض ىعة>اح يذف كلله زمحاب

 روظن»و 15 ين نيب تناو * اطن وكت ناشي رةىلواتناف

 كلذ يف قدزرفلا لاقف فءعضي قدزرفلا رماو ىوقي راوتلا رما لش

 انايز نب رولظن» 9 تس ٍمءافش عقتت مق هون امأ

 أناب سع تا يدلا عيفشلا حلم # 0 ذأ نيم

 تاقوهاللذ 00 -- 100 شفه جراخ وهو دحسملا تانىل اع 4ع قلو ه 0 ما و | غلبف

 ع ا 0 هقنع ت0 مْ هيو اكتم نفرق تكس نأ اه لاتف ر ولا ىلا لحد م

 لاف اذه راع وا لاق ةحلاص أسم و كيلا ىانلا بت 57 كم نا 00 20 5-8

 هيلا تذف ا هانإ اك لع 3 هللا لعلف ا يدمأ [ىكَلَو له نا بحاام تلاق ال

 ادح الا“ نهرالا يبا 3 يبانب دمحو ىحنب نيسحلا ( يتريخا ) ةرصيلاىلا هعم تحرخو

 اموي ديعم هلا لخدق اداوح ناك هللا دنع نب ةزج نا يرسب لا نع هسا نع قحسا ن  دامح

 ةدنع نم حرخاماف راثإدلا فل الا هاطع افراد ملا هر نم هل ضرشومال وم نطقنبا هلسرأ دقو

 هآلاقو درقهدرب صاف ةداور نسحش تاوهشىءوم رعش كف ىور وهو نطق نا ديع اذهدهل ف

 للملا هيلع نطق نب أدَو كلذ كعل 35 اخو ارانيدنيعب راءاطعاف توصلا كلاعم 0 ةدك موقلا داك :

 نطاخملاو ةزم ىلع لخاذدلا نا ىور دقو كام ىلا دعإ مل لام ىنع جرخ اذا هنا هل لاقو هلشإ ظ

 ليععسا ( ينريخا) ديعلل ءانغلاو حيحصلا و هاذه تنسب كلذ سن لو جوس 0 1 ةيطاخملا هدم 7 3

 قلها تاه ىموم نا يلاسغلا ىد نب نع 5 ةمت روك ا لاو ييشلا ساو ا

 دعم كلذ لمفف انتلصا لزجأ نوكي قح هبف 5 0 0

 دحاو 5 55 كيعم اهف 26 59 ىسموم اهايأ 52 هز ئه ىلع اخد م تاس الإ هن 2 ينعو

 لاق سأ رف نب من مط 1 دقعأ م لاق نار رمادي ١ ا 0 ل ) 0 رائد يتناع مي

 ناماسل ىلوم تاوهش يد وه 35 05 ماع نإ هللأ دبع نع هللا دبع 0 مي أ نع يرمعلا 0

 ةيم يف ند ءافلخلا ناكو زاحملا 9 أ عش ه [ىعاش 20غ ي و ةدخلا ةفيددح نب همثخ ينأ نسا

 1 0 ا ص ص و و سسوس مس وس جي صم وب موس سب وجت تنبح مجمل قس



 (أكؤ) 9

 نم هيسعلا ناك اع هيلا ثعذف نامع نب ورم نب هلا د ,عكالذ غاب و ام امع هعفدف ةحاح ريدزلا ِّك 1 ضعل

 لوَش ًأتنأ مث دجسلاف سلاح وهو يسوم هيلع فقوف ةلث.م ريغ نم يريبزألا

 ناف كنأ ريغ سانلا هباع * بع كنم الادب امف سل

 ناسزرا ءاهال نأ ريغ 20د دك وعد
<2 

 ع 0 ناكو ريب زأا 0 هللا دمع تنور 2 ف تاوهش ي 0 هلوشب ءانعلا هيف رو < دملا رعشلاو

 ىحكر نيسحلا تس ةح هدد ا اب لزعونيقار 3 1 هالوو هيف ناك جوه ىلع دار

 هللا كيبع ب 0 ) فيخأ ٍ 0 فا 3 ةدحاو 1 رمد ةحعاط -- 4ث ا عع هللا

 ا 3 ديبع لاق ل دعو هللأ كل 5 هش نب رع ءاندخ لاق

 نا فنخ ينو ء ينئادملا نع ةماسا نان نب ثرحلا اثثدح نيسحلا لاقو ىنئادملا نع ثرحلانبا

 رب زأا نب هللا ديع ىلا يل ىذا جر نب 3ق

 اعادج كيرريال كلل حصان 0 د ةلاسر نيئم ّوملا ياها 8

 اعابج شو ا ثادق تيدو د لقاك فلا فلاب داتفلا

 اعانرال . كتبا ام . ثيأو. * .قلاقم لوقا صفح يل ٍ
 3 | جوز ان 2 صقح ىف الول ّللاو قدص لاق ِ م هنلا تاسإلا تلصو 2 |

 رح هنباناعدف هل زعاسوهرإ لسو هقيس دمعاو قا رعلاىلإ ع انثع نا عانرال مهرد فلأ قل

 هنا و || هالوف فيطل لح 4 ط ناكو قرات فلا ناز نب روما تتقن 34

 ديغني دما( يثرخاو ) هريخو هريإو هقيس دحأ بحابأ يللا هاعسم حا كا

 اعيمح اولاق ىلوللا ماشه نب هللا ديعل تاسالا هذه لاق ةمش نب ع اندح لاق يرهوملا ز زيزعلا

 ىلا تدفوف جوهأاءاجش اداو>- ناكواد دش ع 23 6 ةريسلا ا هرم 1 رح هنأ ىلو 3

 مهعاط هيلعدسفتن أى ثذمناو هنم سانلا 0 امو 0 يلا هنلا 00 ا 2 دوفولا 1

 ةرصبلاهللأ دمع نب ةزمح مدق ا لاق ينئادملاا:”دح لاق زيز.لا ديعنب دمح | را ( ةرمدملا نعدل زعف

 نم عنعالاما اح |عنموهيهوالا ىلع ايش عدبال تح اناحاذد وح اطاخ اعاد اداو>ناكو اماع اءلاو

 اوقفرناربدغلااذهنالاقهار اماف ةرصيلا ضيف ىلا امون ىكرو فءذوةف> ةرصبلاابهنم ترهظف هلثم

 نل ناتناظف 8 تاأد هتياردق لاقف ارزاج هقفاوفهيلا بكر كلذ دعب ناكاءاف هذه مهفيص كل هن

 اذه لاَقؤ اهابح يأ رفزاوهالا ىلا صخشو دوعي مانع ضيغل عل مانا 0 ءانأ لاه أ كه لاف مهفكي

 كا + عمس هيأ ىن ”ادملا ريغ يح زد ٍلاَو نامقمقب لما كلذ بقلف كك ليج ناءقيعقو ناعقيمق

 ثعبو جعأر *كيب افدإ بس د ليلانا هل لاقف ليلا جار 2 5 اف ثعب اهل لاقف ل اعباعدف ةرصملا اأن ل 1ا

 ريم 8 . كيسوح 0 ىدتلا هال اقف هلتقف هي هب || ماقف أطبافجار اب هثئحتساف هاشنأ در 3

 تناك اذا هل لاقو كالدبر ب زا نب | ىلا بتكفطابسلابهرشيالا طايخ نب بدثنب زيزءلا دعب مو

 ةيبعلو هز أوحميءارعشلا ضعب لاقو كلذ لعفث ا.ه دم اهلادعاواهنع كنا فرصافة>حاح ةرصلا كال

 ج7 دز دو و 2 ورجل ا و وو صا وص تمل م يحتال ل هش دج ج جو مج و مع ب م حس دس حس
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 ١ الاخ ديزل تاووش يموم ماقأ لاق طيقل نع يرمملا انثدح لاق ينازكلا انتدح لاق ىمع
 ' 1 ناشي ادحناف هلا بو يك رااملف .اسيمس اذاوح ف "ناكو قشمدب هباب ىلع ةيواعم ني دب
 َ ظ لاق مث

 ديزي نب دلاخ نب ديزياي * اقشمد تدءا اذا توصف مث

 0 < يراطو نةلا ا دلاخ نب ديزي

 دحا ىتثدح لاق عيكو انربخأ كح اندانق تئش الك هل لاقو 1587 مغرد فلا 1 ذل اق

 نمحرلا دبع نإ نعل ىلوم تذب تاوهش ىسوم جوز لاق يريب زا بعصم انثدح لاق ريهز نبا
 لوي اشناف ةواحللام دواد لاق هيلع تيلح املف ةديمح يبا نب دواد هل لاق فوع نبا

 ءالتحالام يتفاي ةديمح *« ىلح ةادغ ءاسألا ىللوقت

 6 نم نيضاب امو * خابو دنقرمس مط تاقف

 ملا ديح هيد كنلو 2 ارح قيد نا متاح اهوبا

 نمحرلا دبعنب ركب وبأ ىضق لاق بعصم انثدح لاق ريهز نب دمحأ انثدح لاق عبكو ( ينربخأ )
 مايا يف هاضقتسأ كالملا دبع نب .دلاخ ناكو ةيضه تاوهش يدوم ىلع بط. وح نب نايفس يا نبا

 هوحبي يسوم لاقف كاملا دبع نب ماشه
 سمح أنم ن*ءو ضاق نم كندقف * اطلخم ءاضقلا يف اهف كتدحو

 رشح لكمهرشحتالسانلايذا * ةخر تاذ .هتديشام كنع عدف
 هحدع لاقف يراصنالات با' نب ديزي نب ناماس نب ديعس ءاضقلا ىلو م

 ردع راع لدعو دامقلا" نك © ل حاحالافر ه مكحلا ا

 رار نام نم قلل لع 0 « ا نا رثعأ دعم راه تالق
 ءارعشلاو ءاهفسلا ىلع دتشاو ةئيدملا ىلو دق فوع ن'ن+رلا دنع نب مهاربا نب دعسناكو لاق

 هوح ميسوم لاقف هحولا حبق ناكو هنم كلذ ضعب تاوهش يسوم قو نينغملاو

 ها ود ]دول 1 5 دما روصحلا ةجو دل لق

 الوحل ايولط نحألا كوبا نع 6 دنتف:الورج املاط نكت نا

50 
 راوملاحيبق يجريالاج *« ولا(١)طيطمدابعلاو هللا نعل
 راخا لون نوقس اهتم < ءاذاو همك ىاتلا قت

 راذح هنمو اهم راذح#4_ءددع نيب ةدحس كن رغتال

 رابدلاب ةدحس نماهلع س * انلا عدخم اهب ةدحمس اع

 لأس تاوهش ىبوم نايمارحلا رك ذلاق بنش نب هللا دبع نع بلع ينربخا لاق ىمع ( قربخا)

 هباهتلانم هأ ا ْق تاقاطالار عشلا نم هيحو يرع يذلا جس وكلا 7 طنالا )١(



 )/ا١1(

 اللاق يناملارصن نب بيبحو ىرهوملا زيز» لا عنب دا ([ 2 ( نايفس يأ 1 ةيواعم تب ةلمر

 لاق نإ ب كير عس ف هر عش تكالملا دنع 0 ناماس ت تأ ويه ىف كك ا لاق ة هش 0 رم 0

 ىف || 3/1 ا ند ام لو لاق مالاس نإ 0 0 لاق ريهز كَ دعا ى 1ك لاق عكو ) يي :ريخأ (

 ريب ل كَ هللا دمع لب هر 0 3 ٌ ديعل تاوهش يسوم لاق لاق

 يد لاَقف م لاو كنيبو ىندب

 انثلا لاملاب عاتيملا 502

 اللضاف ءاطع ىطعا نأ ف

 ةف>< 3 ا اذاو

 هدح ىع ا ترمدح

 هه>و يف نيب قدص روب

 نب

 د

 ل

 ل

 د

 تأ هضعأف امها دان امه تقر ف اللطاب ي رءش تهذيب 0 تق ةوحعا9 امهم 1 3 و اهامس | قفا ه] :

 ةقلطاف اا تكلا دجلال ىكلو لع ىقح امو هر غ0 دق هللاو ىلإ ناهاس هل لاف هم 0 ثحاد.م

 ع

 نع لوو نأ هعبب 4ك ف

 نع 5-7 ِ ءاخإ 5

 )١( نفسلابىربك سانلا ترب

 ندسح اهانم ل 1 ءالاب أذ

 نردلا نول هب ول سأ ديول

 نحجراحارنافانكالاطقاس# اقدغم اعسر سانا تنك

 ماللس ا اع ن نع ةديصقلا هذه كو ريهز 3 دا لاق

 نوم صح ماه سم قدا وقف د نءط دق تنم 0-2 لا ىفاش

 ندححش س مدلل يضوتناب 2 د 7 22 ل 1 نأ

 نتفلا رش نم للاب ذئاع « انب لل 0 0
 2 قرح لق ىقطلا لا ١ لكس ن رع ادد لاق ىاهملا صن نب نييح (١ ري
 17 هللان ا وضر نيسحلا 6 ةمطاق تغز 0 لاق هكا نب يدوم نب 0 نع داح تا نم رلا

 تا وعش يد وم اهض راع نافع 0 نامع ب ورك نب هللا دنع ىلا

 مطاوفلا رح خلو 3 دج ريا ةدلط

 متاح ع عرف * نهتارها اهلا تن
 ملظملا عقدلو « مكمفنل مكحرأ

 ةمطاف تناك لاق يبتعلا نع ىزتعلا انثدح لاق ىتار 0 انثدح لاق برطو ريزاندو ودك ل

 ناورمنب ناماسو داود امحوزت اع كاما[ زيزملا دمع ب 0 2 نآوترم نب كلملا كيع تنب

 َتاوهُد ىسدوم كلذ 5ك لاق هحولا حسببل ناكو

 اد اذ شرق عل رف * زيزءلادبع نءرعالا بح

 روعالا فلا كلذ آلا هن ةراتحم دواد تل

 ىربخا دواد همةشدفروعالا فلخلا تنال كنا ىسوم هللاو قدص لوقت هيلع تطخس اذا تناكف

 سوماق هأ ينك نمسك ىلا هب حام لكوا نيليو هب تح ردح ةكرمم نقلا 6

 هاا
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 1 1 ا كا 1 ا 17 1 ا ا ا لا 1 اا وتم < 2 7 2 م 7 لج دجال .* 7777ج تتولد ل ت7 7 محتل

 لاق سامللا يل رقتسا املف ينذإ نم لهسف هت مث اثالمث هتكربف ىلا دوعت لاقف اذه ىلا هتوكشام

 3 كادف م تلف كنس ل ا ق لاف ةيراح اذا ةركل نعيد أنأن حفلا يب ىعادو يميقل لق مالعاي

 مف اذاف هيدي نيب ترئنف ةيظب ينأف يقفن ةيبظ يتاه ىتميقل لق مالغاي لاق مث .ساجا لاق ئمأو
 0 00 0 ك0 ا اف ل هل لاق ع ةيطلا ىف تدرف اهَريَع اق نبل رايد لام
 اقف هلع اذهب نعتساو كاوهم كناش لاق 7 ةفحاملا يثابوح يف ةديتعاايف امو ةيبظلا يف[ه ريصفاهب

 تاقلاق اذام لوقت نيح كالذف كلا أ دنع نب ناماس هل

 00 نإ عاام راح م داع ني دبس ينعأ دلاخ انأ

 ك1 2 لاحم وبا وبأ ره ىذلا ةقئاعب نا ىعأ ىنكلو
 ديقعي ىدتلا ضرر مل تام ناف * ىدنلاهب يضرب شاعاميدنااديةع

 دوقرب كاان عاوه و #2 مكتدقردق مكنا هوعد هوعد

 ١ كاذ امو لاق شون 0 وم قحا لاقف "ياك دلاخ ندمت مالغاب ىلع ناملس لاف
 لأ نيثالث نيد لاق لاعفالا هذهكتت 14 اق لاق نتمؤللا دأب كلذ ناك دقلاتفديلع دانأق تمول
 تيقافلاقرانيد ايلا ك4 هلا تلكش ايام تاثبو اهلبعو ايلثعو اهلي .كل ترصا دق هل لاقق راد
 ا لال ل اقف كلذ دعب دلاخ نب دعس

 لاقعكو ) قرا ) محر يذ نم ةقاقوا قيدص نم ةلخ لاق هلاتغأا٠ تلق ارانرد نيسمحالا هنم

 ةيراح تاوهش يسوم قشع لاق مالس نب دممو ىريب زلا بعص» نع ٌةمْيْح ينأ ن , دحأ انثدح

 لاقو 0 فاد , ناماس تن دج لتقف لا فاير 3 - ٍمهرد فالا هزم ام ىطعأف ةئدملاب

 اذه مأ اذهأ سانلا ناوقيل كني قرفأملو هلع ه0 تلي سوعو ناي داواما ف

 ا ةروكدملا ةعبرالادعب ادعس اه حدم تلا تايبالا هذه ماعو هيف كشبال الوقناوقال كلو

 يدِيتو يقراط: ىلامو نب * .دلاخ نبا.يمشبملا عركلل يدف

 دوعسإ هريبط يراوجلكو #* همساو نماي الا ىتا: ههجو كَ

 د 11 11 د نإا ههمرح ىتئارءىعماامو نآل
 دوقرب مكباسحا نع وهامو * مكتدقر دق ا هوعد هوعد

 دوسمو كيس :نف مماحاح #* هبابنوششي 17 نيرا يري

 ديد يدتحمل هباامو # يدتحويثغيو يطع الو يطعيف

 مهلتقت م ظيقلا نم ** مهدولج يف اذكه اسانا تلق
 دوق# نحن 0 2 * نحنناو ظيغب اوشاعامنوشعل

 كا

 كيعس لوضخفالا يدللا تامو د ل تاه دوق فر ءاأ ةاغمل 0

 ةنكاناع نب در 0 نب ديعس مأ ناق كيهس ا ى َىَع داخل هل و5 0 يف عكو لاق

 تاحعاطلا ةحءاط حا ةنعا زا فلخ نب هللادنع تنب يدنلا:دقع مأ ةشلاعو ىداعلا نيديعس تنب

 يدتاديقع نس م 1 ىصف نب رادلا دنع ىثب ند ةدءاط يأ نةدحاط نب هن ا ةيفد امم 1



 همنا نوح كرو

 «ربز' هفدهو تن حاخل اسم ننهي وفلل نيش يب ل ا ا يل

 )6ا١ا(

 00 هةر 2 ىلوم وه يحصل كاذ نسكلو د نو ىدع يب يوم تاورش ىدوم كوخ

 نعةمثيخ ىلا ن دكا ع ءعكو فرعا يفإ ىلو٠ هنا ىئازألا نع بدش نب هللا دبع

 ديرد نب نسا نب دمم ( ينربخاو ) 3 ىب ىلو» تاوهش يءو٠ 0 مدام نب دو دعح
 م قاس فارع مساق ةنداانةيراح تاوهث ىمو٠يوه لاق ةددع ىنا 3 ع متاح وا انثدح لاق

 قاف مرد فالا ةعبرأ غلبف هناوخإ حامساو كلام لك عمش مثرد 0 رشع اهب ماتساف اهف

 لتعاو هعفادف هدنع سانلا قثواو هقيدص ناكو هب ناع:ساو هلاحن 0 قاعنلا كلا نب دنعس

 سعاشلا لوق ديعس لثع ىلو املف هدنع نم َج - هيلع

 ديعب دلب نم تظعنا دقل #* يراوطلايدهست 00

 اما مهرد فالا ةتس هل ا هتصقب 3 ا نب دل> نب" هلل دع نب كلاخ: نب دعس ينأف

 عفد متناشيعت لاح يأن كاكا لك تدهش دق و لاملا اذهب اهعتبا اذا ساجا هل لاق ضهمو اهضق

 هفلاقف كن أش اذهب حلضأ كاقو سطو ةويكو مهرد ىلا
 دعس تنب نبا ىعاالفرعلا اخأ # دلاخ نب دعس ىعاأ دلاخ انا

 تنساني لاح :ةيونإ ونا :ىذلا يلا دع يدكْلَو

 دوقرب مكافح نع وه امو مدقر دق م هوعد هوعد

3 

 ديقعب يدانلا ضرب مل تام .ناف * ىدنلا هب يضريشاعام 1

2 

 نه * مهدواج يف اذكه اسانا تلتق

 نب ديعسوح.ما اذكو اذك ضاعاي هل لاقو ىسوم رضحأف كلملادبع نب ناملس ىلا ىناهعلا هاكتف لاق

 لاقف ةدقلاب هريخا مث وه بضغف همم نبا تحدم ىنكلو هتوام نينمؤملا ريمااي هللاو لاقف دلاخ

 نب بسحب ىلا رظنااذا ناملس ناكو لاق فرعل هبا ىلا هخدم نماسسن اما قدص ذك يلامعلل

 هللا تع ند ك2 سس( تاو دوكرإ انامجا نع تناك 000 لوي: هللا دنع نب دلاخ

 ديد_+ مولتقت ' طغلا

 0 00 ثردحلا اذهب هللا دديع نأ بعضو ادد كا خيش ىبا نق ناماس ا”دح لاق يديزملا

 هحالع اودار 0 ادهادلاخ ندع ناكو هيف لاو: ةدغوأة
 هللا وذ هومتاتق هومتحاع ناو نحلا دس ناجم تل ع 0 تلاقو هنأ ىلع هتحاص تملكتف

 نبةصيق نع يراصنالا دلاخ نب سنأ ة رمح ينأ نع عبكو ( انربخأ ) هتيوهلدنم مرك ات

 ثراحلانب دلاخوبأوهو يميهيللا نايلس ن ٠ ترو ينثدحلاق ةدم دع يف نعىلهملا صفح نب رم

 ءانأو كلما عنب ناملس نينم وللا رب أ ساحب تدهش 35 جاحسملا نب ةيؤر هدنعزاكو لاق ثدحلا

 لاق كلب نمو لاقاي دعتسم كن مآ نيم ارم كاعفناقع نب ناك فرن د
 كاف ينتاف ىسومب ىلع مالغاي لاقف ىذرع ىف لاطتس سأو يل عمس لاق هلامو لاق ٍتاوهش قو

 همس نب تحدم ينكلو نينمؤملا ريمأاي تاعفام لاق هذ ىع يف تلطتساو هب 1 .و لاقف هب

 هيلا توكشف 3 وهو هتينأف قدح اع غاب مل ةيراح تقلع لاق كلذ كيكو لاق بضخف

 هلاّث وكف ديس نب دلاخ 3 هللا دلع نب لاح + نب ديعس همي ناكها ًائش هك ا 0م كد
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 ايضغت "يش ريغ 0 يحض اذا » ىوطلان 6غ فوزع يبا ىلمتالا

 3 مهرد فالا رشق هل عأو يمع يقام قود عاب تيصأ لاقو حاراو دس هل ولا برطف

 تآر.نا لو تيوب سلخلا ءاضقاي- تنشأ املق ل ف وسدحا“ يا 0

 00 هللا كحق لاقو كحعدو كب رض ةعاسلا ةنام ينب رضي نم ا نأ نيموللا

 ا هرخحآ ىلا يلع لسمتا اجب ةموب لوأ يف ءوركملا ن 50000 تاقو كوسرلا عم يتصقب هتربخأف |

 لوسرلا وطعأو رائد 0 2 تفعل دل هل لاق اهلمم يدعل 00 آم د 3 دب راف |

 0 0 ىظح امو امضيقف 50 نأ دار ا ل ا نع 0 بلع 200 نسمح

 55 مكحلا نكن نحيل ديعل دنيز نب دياولا رجالا هن ّ يذلا ر ءشلاو ل ريغو ي ربع

 هريغل هشو قدسا 0 ىطسولا ىرح ف رصخلاب لوا لش رخنالل ءانغلاو مكمل نب ناو '

 تدسن ناحلا ةدع
33 

 51 0 8 ع

 م هظحح هباور نم وا ةنأملا نم 0

 0 دقوا هع يف ىريو ع« انلا لاملا عانت ملا 5

 تن نع كك مل ءاخإ اذ د ال_ضاف 0 رطعا نأ وهف

 نفسلاب 0 ساآلا تر # ةبدخ ها اذاو #١

 نحجراحارنافانكالاطتاس * اقدم ًاعيبر سانا ناكخ

 نردلا نول هباونا بصي مل ه« ههجو يف نيب قرش رون
 ىرحبم يف رولا قالطاب لوا ليقث فيقخ دممل ءانغلاو تاوهش ىسومل رعشلا لمرلا نم هضورع

 قدا نع رصللا

 يب ىلو* لاقيو:مهس ينب ىلوم هنا لاقيف هنالو يف فاتحيو شيررق ىلوم راشبإ نب ىدوم وه
 00 ا بقل تاوهشو د ايا كي 0 يدع ينب ىلوم لاقيو ةرم 0

 د1 لاك هال تأ ووش م موف بقل اعإ لاق ةم 07-5 م لا يلهو ا

 هل لق 0 ا وأ عاتم وأ لام ن 6 ةّححح انش دحأ عم ىأر الك ناكف احلم

 هءناو ناعحرذإ ل هأ نع ناك هنأ نورخا ذو لاق تاوهش يسوم يمحسف اذه 92 لا

 تاوهشلاب انتج ىسوم لازيام هلخأ نط هلتلاقف بلو دنقلا هيلا باجي ناكو ةندللا | ًاشنا

 ىحي نب دمع ناك لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب يرح ( ينربخأ ) هيلع تبلغف

 سوماقها تدبْخو تنغ هنمو هيلا هتعزان حرفك "يلا ىلإ هسفن تسقلو )١(
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 [رط تس اهنع ب امل اني ناك © .اردقكلا+ ىحأ زايد تف ع

 اريحاو الحا نع راذلا ىل شاف: < اعاوج در 00 0

 قحسا لاق رصنبلاب لمر فيفخ طايسا هيفو ورمت نع رصنبلا كا دابع يبأل ءان ذأ
 ءاظغ يأرف حصا نح فاولملا ف لخد مث اليل ضيرغلا نم ًانوص 1 رجخألا تا
 كحنو هللاق ضي رغلا نم ةلدللا هذه هدا أانوص عمسأ دما لاقف تن لاب فوطب حاير فأن

 ءاَعف هناه لاقث هنرهجألا 0 هم هعم-) ملنإل تلا اذهان تب رفك لاقف عض وملا ا أ

 يس نع الإ كنا * جدوبلا ةبر انيلع يجوع

 جح ذم نم ث رأا ينب :يدحأ# ةنامع ىل تحسا ينإ

 جهنم 0 الإ ىتتلثال * هلك السم اك الو ثيل

 ججح مل ىه نا ه- هءأو #4 ينم اذامو تجحناج جملا يف

 اذه ةيسن ترم دقو نآلا بهذاف جل وأ تحد .هلهأو ينم ه يف 0 حا ءاطع هل لاقف

 هللا دبع نع ث رثخا نيو رمح ذو قحسأ ( لاق ) ضير لاو يطرد راسا ىف هريخو توصلا

 ةنالاث م ملا فا 3 ل ناكف ها 0 حابر ينأ نب ءاطع نثذ لاق ريم نإ دي

 هبا |[ تاق نم تحدت لاق 0 ن دامت ىوح دع نانو ( لاف ) مط قل 1

 لاق بالك أن شن ك1 د ره نب ىخ نعى ةرالا ةحلط نء ريرغ ينثادح هطخي

 نأ اع ينوع.-أ موي انل لاقف انيلع لزن ةئيدملا مدق اذا ناكف كم ناكو االومر ألا ناك

 00 لك ر حيألا لاقف ةشئاع نبا 2 يف اءبتيب انممط هيف اناسرأف اذه مكتشناق
 2 ف نم 00 عمسف ىف ىناتف هقدش ىف هع.صإ ليا 3 يثوص فدصن الا كعم تدنغن تا

 ند 0 الهاح اديدح ةشئاع نبا ناكو لاق امئاثت يت> اقري رف انياع سانلا رمح

 د نع ينغ هملا نارطقلا لح كاك دع يبا نبا ىنثدحو لاق هيورهم نبا انثدح لاق ىلع نبا

 ديل وال نوعا مويتاذ يعد لاق هنأ ع نعش 0 لاق ىديملا ا مهارب 1 نع ربح 3

 راضحاب تما اعاو كلذ 0-0 5 لاق مهف ندنح لوول تلقف مهعم الا تل كير

 دقل لاقف هتءنفف تعفدنا مت مث مهم اع نسحا هللاو انا تلقف ممل يف لذ دال لاطب تناو نيذغملا

 هتيسام لك تلق وع امو لاق طَرَس اذه مم كلو كبلع فوخال تلقفقاحأ نكلو انيح
 )١( سفألا سةلوهو ديلولا ىلع اناحدف انيض»و اودهشف هيلع اودهشأ ةعامدا لاقف هرطش كلف

 ًاثيخ ناكو ءالخلا ىلا رجالا ماقف طشنالو كر 2 مف ليقلو فرفخ 0 يف نونغلا داق

 ا قذع هلال رس هنأ عا نيبو هب لأتف 0 وه بيس 0 7 نع مداح نا هاد

 الوم اع ادي اهزد دالزاأط ىلحو اقلط ىلع مزع دقو ليم ١ اهتحا لإ نيف هيلع تيضغف

 ينغ عفدا يح سلجو ايلا رحألا داعف اهدنع نم لاخلا اذه ىلع جرذو ةيطاخم
 نع ©8 - /وص

 © كت قع
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 نبا انثذح لاق ىلع نب نسا ) 100 ( كالم نيللاب دب نن دم امدح "لاق دعس ينأ نبا ظ

 [5 لاف كلام نب هللا دبع نب دم نع دعس ينأ نيدللا دبع انتدح لاق تايزلا,نينويهو هيورهم

 ةحمس اط لام, ةيراح انتنغف قحسا دنع اسول> اموب

 نالت نيس م مث انلتق * "نم اهفرطىفيبلات ويعلانا

 نال ا صا هل لاقف هلذجف آس انعم ناك نم ضعبل تلقف ءانغلا ن ا:ةلأما نات فما كيف
 اذه لمع ىقنلا اذه نكلوال لاقف تاس ا هتيحا لاقف اذه نع انأت كتيبشا فيقال دع

 اذاكال لق 1 مى لاقف ىلع ل اقأف د ا تقدص ىل>رلا هللاَقذ يبالت ىلا هديب برضو صللا

 ريرح تاقف رعشلا نم ىردنأ مهنه تئش ن نم هب يناعتام هيف كنيطعأل امأ هنع لسف ًاثيش تيهنشا

 كاكأل تلك ةعسأإم ردا هلام قلم اك و11 در اندم ناكو رجل 171 ل كاك

 اذهب ياعف هذا لاقمأ ب ك1 لاو ةجبك ام 207 ةييضنب مساقلا نب هللا ديبع همسا

 0 ساقلا نتدهمحةمسأ و ألا لاق هل نع دام ينادح نوره ( لاقو ) هب رع كباف مم تل نوم

 | ينيل ىلوم هنا لو لاك 0 سيرا | جرم لاو يح نإ

 00 نكي ملاق يببلا كروع ىنادح لاق هببأ نع دا ينئدحو نوره لاق ساحسملاب قلي

 0 هو راج ةياع هسرفو رائيد ةياع لح 0 نم ةئيه ء ندحأ و ىرسأ الو فرطأ

 ) 5 ( 00 موضعل 2 هل سانلا فقيق هنوص عف ريف نر الب فش ناكو رانيد ةماع

 فى 0 0 قحسأ ن ء هبذادر> نب هللا دبع 0ع 0 000 لع

 انف معنا , نم بنارق ىلع جحا م 1 ند علا ملا موج ا داق رعالا كاك نع داح

 بهذ هتيأح جرس هيلع مهدأ سرك 0 8 باود هيفو لدالا رخ 1 ف ل :لقأ دق رارح كس

 ىنغت عفداف

 ا رطتب | هوت امل اي نأك * أرفق ةللاخ ىلا رايدت ا

 .سرفلابالا هللاوال لاقف توصلا دعا كحنو اص حاصو ا لماحلاو بائقلا يف نم هعمس املف

 كالزنم ن 1 يدونق لبالا يحاص ديزي نب: ديلولا اذاف رانيد لايف راو هماحو هج رمسل مهدألا

 سرفلا كلذب ديلولا لوسر هيلع ادغف نيزاركلا قاقز باب ىلع ىلزنمو رج ألا انأ لاقف تل نمو

 ةيثعهباحأ عم حارو دنع ماقأف ديل ولأ هب أمن كلذ 6 دق اناس نه تظاو رانيد دنا ا

 نأ يوللا كروع ىنثدحو 0 ( لاق) أعلا ا كو هعم جرخو ةئيه م 2 وهو ةيورتلا

 نال ديلولا ج م ةييسلا كلت تيلشم لسا د ماشه نب دمحم ةيالو يف كلذوهعم ناك هحورخ

 |0016 25 1 دنم رف ةملح ىلا ليلا دحف ا ا كتما كلذب ةرمأ امامه

 اه تا رصضم ىلا جرخ مث دياولا لل يت> هعم علا كفا ووللاو نينغملاب لغاشتلا

 *( ريلتا اذه ىفر 1 دل يلا هد
 © وص



 (ا1ؤ)

 هرك ذ نم رشع يناثلا رخآ ىلا عساتلا يف كلاملو وره نع رصنبلاب ليق* فيفخ رشع عبارلاو

 | اضيا امف ضارغللو ورم نع يطسولاب لمر اهيعب تابالا هذه يف حرس نبالو هسنجي لو سنوب
 نعداهح رك د قلع نءاثلا رخا ىلا نيماا,ىف ةمئاع نيالو ككل نب نع رصنلا لمزر تح

 اهنمو هتفيرط ركذي ملو هيبأ
 .«© وص

 | (١)خاخسلادلبلا/ ضرالا زو زح * اوبحتسا اريج نأ اقحأ

 (؟) خارم يذعفدش رون ىلا # ريب نم حطابالا رقع ىلا ش

 () خارالاك دساحلايف اون * روح رادلا يفامب ينغت دقو

 ظ نب دمج( قرح يعاشطأ 32 يل ولاب لوألا ليفتلا نك هو ضد رغلا تاسبالا هذه 2 ينع :

 0 رم ىبل ةنيدملا ل ىلع درو ا.لف 7-3 تادلوم 1 ا ةعسر يبا نب ر<ك رعشلا هفوغشم

 ظ ْن* كس 0 تاعحو اءاسكو مهدشا ءادوسلا كو مولع كا كلذ ورك ةعربر يبأ

 هرعشهمشي هل مي نب أشن دقف كيلع يضفخ اط لاقف 6 نايتف ضع اهقلف ا ةندملا ككَب

 هلوق اهدشن او هضعل دَعَا تلاَف هرعش

 لقعلا اهدؤت راخخا ل ى“ 0 0 امو يا

 أ 0 ) همر> عيضي 5 ىذلاَّه دا لوقتو عومدلا نا حسك 00 لاق اهلك تاسالا

 3 ناس ا لاق ىنارعالا نس نع تلح ا نع هللأ دنع دك ل ىنادح لاو يديزملا

 لاقف باصأف يسبءلا ير وأطخ اف دلاخ يعرف سدعىنب نمهلا ودا ند لج ر نيب و ثرحلا نيب كلملا دبع
 ثرحلا لاقف احن ترا رو ًاطدأق يذلا يعر م « .دلاخ نب ثرحلا تلضانأ *

 تطأ لاتف ترخا باضاو ىبما اطح اف اسرود» كلان نب تلك

 ترطا لاق كرلخا فامأو ىنفلا اطخاق احرو « ديالو بورا نب 3
 فكفيرلاولوقلا 0 الات رحاب ك دعت مسقأناماسلاقف * دئازاا ريغ صقانلا كناو *

 4-3 هيلو 0 راخإ وجو

 دع ند يور اذكه بلاط انأ ينكيو ةمضنب مساقلا نهللا دي.ع هيدا هيلع بلغ بقل ريخألا

 نب مساقلا 0 هما نا هسا نت داع نع تانرا|ن نومه ىورو قدحسأ نع كالام نهللا

 هللإ دع ينادح لاق ينمع ( يتريحا ) ثيل ينل يلوم هنأ لاو 0 ةناتكل يلوم وهو هييض

 داو باحتك خاصوذ 0 سوماق هأ خساخسلاك ةركلا ةنللا لإبلا باح خات ل 20
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 نع هي فار نع قحسا نب دامح ا الا ىحت نإ نابع لب لع نإ ينربخأ 1 اع 7

 ةحلط 1 ةشئاع هيلا تلسرأف .ةالصلا ىلا دلاخ ع نب ثرحلا جرخو موي 'نذكولا ند لق ع

 نودحريص, سانلا لم> وةماقألا نع اوذكف نينذاوملا عَ دعتفهمئا : يفاوط نم يش يلع يتب هنإ |

 هللاددع نب نمحرلا دنع 2 وو هل ريع نأ وجي نب كللملا دنع كلذ غاب اهفاوط نم تعرف يح

 مولهللاو ثرحلالاقف ةحلط تنب ةشئاعل ةالصلاتكرت [ فاو ةنرحلا 0 0 3 لان

 كلذ يف. لاقو تريك ال رحفلا ىلا اهفاوط ضقت

 الهاو انع 0000 4 نكلووطحم ناب حرا

 زو لالا ىلا هلع د 5 ذذا هلل ةبتار اهجو نا
 0 الا ور لا رع < راع كاي ول هج ولا اهي

 كفر يلح و اممف الانبح ه

 هل خا نط تدب ام اذاف *

 31 ف[ فا وللا دعوا
 ا نبع نا لاما نيكو

 وهو هّشارط فالتذا ىلع هنم هرعش يفام لك عج دق ءازع |ده ترا عش ع
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 كيرا طاعداوم * تافرع نم نءطَش تاعي

 ا لا ار مش و ككا لغتا رمضملا فك األاو

 العا لسارشلاب رجلا لقتي * ىحرسلايف قيدصلا نوال

 القت ءاملا نمىعو دق قتسم * كح نح لالا: و١
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 يئييدح نشثشال كأااق نيد
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 لو لاا يلا هكيلعار < دلإ هلل هيا امحيمانا

 العن كلحرل اهدخ لب كل * ءادف ا اك هللا لي

 ها لا 215 ندا نو ف دله تلاسوأ ردلا كيحف

 ٍلاثلاو لوالايفن ريب نبالو ورمع نع ىطسولاب ليق* فيفخ ىلوالا ةعبرالا تابالا يف ديعم ىنغ

 ضب ردللو ياثملا نع لوأ ليث سماخلاو يناثلاو لوالا يف جرس نبالو قدتسا نع لوأ ليقت
 رشع كلاثلاو رشاعلاو عساتلا يف نامحدلو ورمع نع يطسولاب ليقث فيفخ نماثلا ىلا سماخلا يف
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 أارود>بم مك حبصو الخ * لصاوت لوطدعب كليح سكنا

 ارورسم اعناق كلصوب انمز * ىلب 00 قارا دقاق

 اريشعو ةلخ كريغ سفنال * ىتنباال ع ىلا“ الدَح

 اربدح كنمكادبتنكو يدنع ا و نعاوىنااتنك

 ير يف قاطم ورع نع رصنلاب لوأ لقت هنلطو دنعم تاسالا هذه نه ىناثلاو لوالا يف ىنغ

 مهاربالو ليقث يناغامرف قحسالو ورم نعرصتلاب لوأ لبقث هيفي رتلاو قحسأ نع يلعسولا
 سداسلاو ثلاثلا ف ضيرغلا ىنغو جملا نبا نع ىطسولاو ةبابسلاب لق” فيف> كلاثلا فو اممف |

 عباسلا يف دبعم ينغو قدا نع يطسولا يرخ قررا فول نك أك نسال عبا 1

 سيوطىلا بسني ليقث ىلاث اهفو ىكملا ىحي نعيطسولاو ةبابسلاب ليق# فيف> رشاعلاو نماثلاو

 ةيابسلاب لق فيفخريثع 0 3 2 و رخال عساتلا ىف كلامو يرس نباو جحسم نياوأ] ٠
 ىحيلو ًاضيأ يحي نع ىطسولاو هبايسااب لمر حيرس نبال اهنايعاب اهفو ىكملا ىحي نع ىطسولاو ا

 نع لوأ ليقن اهيعب اهف معاربالو ليقث يناث تايبالا رخآ ىلا هدعب امو رشثع يداخلا يف جملا 3

 ًاضي |يعاشطا نع لمر فيفح ةكملا ةدلخ نحط عبارلاو ت تلاثلا يفو لمر قحسال اهفو ياشطا

 اهلوأ كلل دنع دتع ماشلاب اهلا .تانبآ نم اكو
 املق» قزاخ الع ىر 2 قرلاك + ان هل تخضأر ادلا فرعت له

 اقيم انك أو يفرد ىلا ان تاهناذ * ةدماح ريغ وش تجاه فرحخلاب

 املكلا فرعت ول اهل تنبأ دقو * انملكتام تا ةبعال + ناد

 امانا تملوت 5 هرمسإ تلا # اهب ريمالا وتدين ول ةريسأ اهأو

 ةدييح وبحخ
 امرحلا نكس نمبنوريجتاءه * ةبقاصم رادال ةكب تلح

 اهنتالاو دا وان والا ا ع داعبلا طش مكناريسإب

 هداور مانع عدلا ليق يملا د ميكو قسرا د ا.ه ىلا ىلذطا نيترملا نيذه يف .ىنغ

 املكلا انل 2 يذلال دو مادأ * [!عراكخ تلاق ذ | فرخلاب تاق دق
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 ًاعر و رس عفكيلاعقأ لب. < ليا .تانالقا قا كذا
 املس اضراب ينيع يذهف 0 2 تمم سيو ناك نإ

 امال ةلعا كذا ترآ افا مكح لث نع تيخأ تنك و

 امقسلاو تا نيضغبتن م كاقو * ينحر سيل نم ىلا ينزلكتال
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 شبح نعرصنبلاب لوا ليقث زر نبال * ىنحري سيل نم ىلا ىنلكنال * ينو شبح نع ليقث



 )م٠١(

 قلق يب مكي بص 9 ينرضام * مكتبايص نم قر هللا قئعأال
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 مركتو ةففب كاد نطلخت < ىدلا لك نيناوأ نوطملا فق

 تدمتعاقأالا هده وم رك ١ تاحالاو يطسولا يرحم يفرثولا قالطإب لمر فيفخ ديعمل ءانغلا
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 ددوعجبنم 0 2

 فرع يح أاههساب ريخاق ِ ل صاط لا اهددخ ّق ناكو اهجو اتا َن ا يأرف 00

 كه ى > اهلا ثدح اههن 3 ناكف هل تنذاق كثردحلا يف هل نذأت ن أ اغأس املا 2 0

 امف لاَمؤ اهدإب ىلا جورخا تدار 8 200 مانا 1

 يدل 33 هناتهم لب دق لشو هل

 ل لع نانا م ودم * دخلا يف حاصايلاخلاتاذارقالا
 دقعلاعض وم نم ديا نيزت ىرخاو * اوحاشو يرحع تامالعاممو

 ىديملاو ةنامالا ىعار يوتسإ ام-ه اننب ناك ىذلا دولا نميعرتو

 دعولا فلخم ين ريخال قلخن الو * ىزخئافادعومويلاتدعودق لقو
 دحلالا يف كالق-تمدق 0 الو * لئانب كم مويلاىلع يدوحو

 يدع مكيانب ينهيوارادلا كب * كد ةاكار ةرسلا يد ئدلا دوت
 ده> ىلع د_م> دعبلاو مكيانو « هلا ءاخر انم كود
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 لضخ ىدذخ قوف يبمدول وفقا 2

 دصق الو ي وعدب ىدو تحن. امو * انو ةليخللا هللا عنم دقل

 ىليل تفاط لاق هب ىنثدح ن ا كلو ينئادملا ن 5 تندحو لاق فلح ندم ( ينربخأ (

 ثرحلا اهارذ ةكلاب برح نب ناءفس ينأ ت تدب ةيوهم ماو دوعسم نع جويرخ نا 07 1 ل

 : امف لاقف دلاخ نإ

 1 نيوز ملام ت اننتفاظ قوطت ءاه لان اسمك نانا نم :

 2 لا امأ كايسااماو ا

 ا

 ةيمذ ل يقفوا اهماونا

 لوقي اهيفو

 هن
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 دان علا فانك 1نءانع ة ردسلاةكتن ٠عزجلال م
 رصعلاةزحتندّوحةودغندل *

 رفق لزتمنمموقلا عبي اذ امو * ةميدق ًادوهع 0 3 3#
 ا ذلك هريغ رك ذو يملا ىك نع ءرمهنلاو رصنخلاب لقت ىبات ا 0 تاسالا هذه ءاَنَعلأ

 ثرحلا ىمازخلا رذاملا نبا مهارب | نع نينتس نإ هلثأ لمع 0 هذه ىليأ ىفو

 ءاغ تاسالا ضع يفو دلاخ نا

 كس وص

 رج كيك نبات غرو 2 قدرا ىلارسلايف تاسرأ دقل
 آو انس فلام شاوو < هي تدعوام لكاسفلخا دقو
 ادحايطوق نم تاليرولا كلدأ رب : د ينأىذلا 01- ا حم تاقف

 أ دهج يض سم ىلع ملول ينايديزت * 0 لان 2 انكم 0
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 ىتدح لاق مس ورءع ىنثدح تايزلا كلما دع نب دم نب ( نوره بانك :ن ه تحس 3 د

 دع نإ ماشه ع بدم ينادح لاق 00 نو ةء> نا ي- وه ى مدح ا ورا يي و 3 نوره

 دلو تا - ييفئاخا 2 50 ا ىتأأ انأ انيب لاق كلملا

 ريص وذل ين .٠ ثالث اه. * -- هداّتعت هت أرعأ ن 1

 1 مهياع تقلا قدح ىلإ 0 ماشهو

 رج لئاوم نهؤاشحا »ع بدع او نم نعرفف

 َللادعوب ا ى 32 كف نأ , ز را نبم اخ 0 رج ) 9 ( نياعم مالك اذه لوش وهو فرسصناف

 فة ساطتزب ةعفاع تمصف لات هدع وبا [ رتفتلا ناحل متاح ويااتدعو لاك ود

 اهتعىكو اهتضاخةرس تانآلا هدهد
 »4 وص 1

 : نودذحلا وبصل | نيب د انيسَر رفتأ ر أد داب

 نيئدلاو ثداو ل1 د ام ما ف توقأ

 نام لإ دلبلا ة ةرعموز دع احط | فلظاوا ديتسأو

 2ع اني هلع ىلع ناردلا
 ا ا .> يبصف # مكلابح تمرَص لانا

 ل ايفو لاقش حو ياش 1 ء رصنيلابكلامل ليقت يقاث تاس الإ هذه يف

 6 ) شح نع يطسولا لوأ ليقث ديعملاهفو رضنمل :لان المر جرسنبال أمف مف 0 كل 2

 تبءضم 0 نامع كس تحعصم ىء ؟ لي لاو راكب نب ريب زلا ا الاق ءاللعلا نأ ٠ 0 يدعو يسوطلا

 يرد را ضقت عرش ناقل نع نازرملا نبافلخ نب قع راو ريب زلا نإ ةورعنبأ

 ةمطاف هام تدل وذ لاح 3 تت را 1 1 نب كاك ع هللا ديع لَ كلملا دبع مم 6 !او

 اهانكو ثرحلا امف لاَقف ادع ونإ رعت تدل وو عبيط نإ هللأ دبع دنع هلق تناكو ترد 5

 ناره اهنبب
 قفشلاينفش ىت> ةبابصلا ىف * تحرباموتلاز امزارمع مأإ

 قرقلا هباحم ىلأ قوي 5 مكيقالب 5 مكيلا قان ىلقلا

 قرفلاة لا نشف فاخب 6 2 ةتيتم يقر الط ارر لك
 5 رمل اذه عيطم 0 هللأ كيع 2 اهنا ةرمضخ امو لدحر دشناف نامع 6 بىرءصم لاق

 كمحر ضما هل لاقف هريخيف نابزرملا نبا لاقو هتجوز تناك اهناف كيلعال هل لاقف كسماف نطف

 ناكف غلبام غلب ا رعش اف لاقف ًاعرك وفك اخ ناكو همع تنب جوزتم لجر كلذب ساب مو هللأ

 هنأ ملا ىحرلا دبع نب دمحأ دج لاق نابزرملا نإ فلخ نيدمم ( ينربخأ ) اذام

 ىهرت ىو كب 1 ير ذإ ةقعلا ةرمح ىلع فئاو كلا 0 ثرحلا انيب لاق يمذحقلا نع يدسالا
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 م 1 0ك 0 0 أذ ااا |+اا>اا>»» بمتسا تفشي هفيحم

 ( ملل ع قاعألا تاكو
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 ظ اادتلا لير فيقع جس قاالعقو شدح لاق شبح و يئاشولا نع يلع ول انلوأل اه ضارغللع ءاعأأ

 ا يك رءّش ْن 2 هش و تدئغام تاه ص! سعاب هللا و كيا هل لاَقف رمصنملاب .ل 5 يان قدحسالو

 هلوق ُُق َةأْبَعَف

 0 سل وم ٠

 رم الو لو طم الواناك ع كثب 2 اء صق ١ ناهي م هل

 صضإ ىعاي هللاو ا 59 هل لاف 4قوس 0 3-3 0 نهد 0 ع 0 ارعشلا اذهل يرغأا

 هلوق هانغف اذا كلذ اموةهبأ

 ليسا امامدو اما د لع اهم اه راندلاتْفَع

 اةعلا اهدؤت راما دنع #* ينهةادغ اور امو يفا

 َُك هي ردو كيح ال ا هل لاَ اهعم اهي تن دقو ةووك دلل تاننإلا

 ًافاك ااذح 6-5 تأ الا طح 2ك يبالو 2 0 نكي موا نمل عع كب هو حوربال 2 ةذلالو

 مهث ن ٠ هتقيقح ىلع اندلا ردق مهن دقلو سفنلا 0 ةئيزلا نزف ةخ ايندلااها ضي سعاب [فاو

 4 ا تدك 2 لاق ي ريزلا بعصم نع ريهز نا 9 نك قع كَ نسحلا ) يربح ( ءانغلا ردق

 دلاخ نب 00 لوف ناسا كش

 را لئثاوم نهؤاشحأ 27 تدهج دقو عبس نم نع رد

 قاع تدهل أعيس ل الا تقلع ول هللا وف ةهئسدح امو ل 0 | ولا لاقام 00 |اّمْو

 نعوجلا هللا دنع نب رمع تامامل لاق ا نب موثاك ن 3 هربأ نع دا نع ء نيسحلا ةنرحا)

 لاق امم طإ الأ كعنغام دلاخ 1 ثردلل لش رد نلا كك 00 22 هلم 9 م :اكو ةحالم تلا ةغئاع

 ساعلا نب دا انريخا ( لطالا نم ا ناك اهم ىلااسن نأ شارف نه لاحرت هللا و ثدع 390

 ىلع ثءشالا نب جرخ امل لاق ينارعالا نب نعسيح نب دم نع هللاديبع يم ينثدح لاق يديزلا

 جرناكم ىلع هلماع دلاخ 3 ثرا ناكو الحر جلا ىلع 0 70 1 او ف كلملا دبع

 هل لاقوث را هعزانف سانلاب جحيل 3 حلا ىلع ادقفا ماعدإءاعوهو ةنيدملا نم نامع نب 0

 ىسانلا هللا لاهو هيسنب نابع ن نايآ هنلغف الاغتو مسوملا ىلع كتتيلوتب نينمؤمل مايماك

 د دبل قت 2 اق م

 ا تافادقت #* امأسم نانأ ا انام جد ناف

 1 < تي د>نرقلا نءطب مالغ. * هنّضح ذفني ريدلا ةادغ داكو 5 2 يل صح هلا 2

 1 ا 23 مه رام ريددلا فدو هوس

 تدمتعا امدللاقف رك دف المع نابا كعزانبا ثراحا. كلو يلام لقف كلذ دعب جاحتلا هيقاف

 انآ كبلاو للا ىلإ ةريدخملا تررطا هلأ لاقف- تانفاحت هللاو لاق“: هتبتاك تن كلن ا: ينقلب: كلو كتءاسم



 دف كيان فال ريفا نكن هي ناحل
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 ةمرما وهو دلاخ ن ثرحلا ايلا لأ ةحاط تب ةشئاعتح> امل لاق نك نا ع مالس ْ 0

 تلاقف تلعفاهف تنذأ ناف كرما نعاالا كلذ تهركف كيرايزتدرا دق كايحو ًاننع كب هللا

 ًارقادلت ]اقو لوسرلا ىلا تجر كفك ااأاط كاك هيفسلا اذه ىلع درأ امو ةلزد اط 0

 مل هللا ءاش نأ انور كأي مث انكسن يضقن كايحو ًانيع كب هللا منأ تناقل لكو مالت هيلع

 اهنعلأسف ثرحلاحببصأو د تاعفف ليالا ىف يجرذاو كنترمت يضقاو يمساو يفوطف يعوق اط تلاق

 باتكلا لصوأ واف 1م لمع نع تجرح دق اهدععوف تا ال هذهب الوسر اهلا هج وف اهربخ ربخأف

 ثنو ادادسالا انلقام هل-تلاقو كا هنلكلاف اعاد ضع هنظأ يناف هيذخ | مالول ت تااقف اهلا

 دبع نب دحلاو رامع نب هللا دبع نب دحأ ( يقرحاز لد ق كغاَرَق نع نحنو ةلاطبلل غراف

 لاق ةبش نب رمع انثدح اولاق ئىدلا نسلوت نب ليعمسأو يأ, اا رصن نب سحو يزهو زر رد

 يربفلا سق نب كاحضلا نب رمت ن ركب نات موثلك مزلاق ىلدوملا مهاربا نب ق>سا ند

 نملاق لحرلا لقأ نأ نم هل تلاقف ةحاط تنب ةشئاع : لك نم مداق ةنيدملا مدق لاق

 نأ ن ل أام مهي رف ينارعالا نسف اق تلاثق 5

 ل لاقكتلأس اذامعف لاق من لاق ةحلط تنب ةشئاع ىلع تلخد لوف لاق ةئيدملا نم لاق

 ةعقرلا هذه اهلا عفداو كقبرطل كتققنو ةلخلاو ةلحارلا هذه كلو اهلا دعف ثرحلا هل لاق يبا ىعالا

 اهبف املا بتكو

 سس وما 7
 نم كرم انم ةناودقالاف..* الزم نا انعلاس ناك نم

 نمزلا اني وبنيالو ةاشولا نط. هردكباماوفص شدعلا سل ذا

 اف ة موثاك ريغ يندازو قحسا لاق

 نزال مكتم يظح ناكذا كفعأ * موكيلانب رقم يوطاتبل
 مشو ٠١ كو قحسا نع رصنبلا ىرحم يف رثولا قالطاب لق فيف> ز رحم نب تايبالا هذهيف ينغ

 9 ى نيسحلا ) ا ) رصننلاب لبق# يان ةيونال هيف 5 0-1 ركذو هسا 0 انكلاهف نا

 ورح دلاخ نا ث رخلا ناوسع:ن. كلملا دمع ىلو امل لاق مالس نب دع نعمت + نع .دامح نب

 0 هببحم الف هيعدتسيو هبلطي كلذ لبق ناكو ىلمع ىف كنيرأال هل لاقف ضيرغلا ىلا ثدب ِ
 الو ار عشر جنو انضغبتتنك مل هل لاقو هدرف هلقرف ثرحلا كلذ غلب و فئاطلا ةيحان ىلا ضيرغلا

 بندلا بهو كلئثموناطيشلا تارط> نم ةرطخو سفنلا تاوفه نمةوفهتناكضيرغلاهللاق اب رقت

 نم "يش يف تدنغ لهو لاق ادبأ كلذ ىلإ دئاعب تسلو ةازلا رفغو ةزثملا لاقأوب مرا نع نصر

 تدنغف تدنغ ام تاه لاق 0 م تاوصأ ةنالث يف تدنغ دق مأ لاق ىرعش

 ]م و

 لبالا يونلاب تنحو كّوَعدو د * اولدع الو اوحاع اف طلخلا نا

 لفنلاو ناذوحلا اه عاطأ ًامدأ * اولحر ذإ نيبلا ةادغ مهف ناك



 ٍق : : (6٠؟)

 ةشئاع هل ترمأو كلذبهل ىفوف مهرد فالا ةسمح كلف ءانغىف تايبالا هذه اهتضلبأ نارمع هل لاقو
 أسما ةوامم و لع كلل 5ع ىتاف اهدنع نم ضيرغلا فرصنأ مْ ع ,ثرد كالا ةسمخ

 ال تلات ثلا ادع ((راوح اطل لاق هلا فالك تحس دق تناكو قاورع نب كلا دع
 يلع تست بخ نع يت يلع تدرف ا تلح تااملف ضر لا لاق املا هب ءيشخ هب لع

 نب ةرم رعش ىف يسفنب ارك ذهو اط اضرعم اهتينغت كلذل شمت اهر أ لف تاعفف هباهنغاع نع تلاقف

 فاض هب لزت دقو هنارما يطاخب ىدعسلا ناكحي

 او دق فيما وو عركلا لع # ةتفامذ يتنع فضلاو :لوقأ
 «© وص

 ايلا رتل ل ركل[ د قاع ريغ يعوق تملا ةجراب
 رة احلل ند لكلا رسمأل# ةدنأ تاذ يدا نم هلل ق
 امذلا هموشخ ىلع فا, ىتح # ةدحاو ريغ اهف باكلاح ماي

 اهنم تدحوف ناك ةنالثث هق نأ 6-0 حيرس نبال انيلاو يدسنملا نكح 41 ردذلا

 طولا لم ىتح يناشولا باتك ىف رْخآلاَو يطسواا المر ةناب نب ورمع تاتك ىف ًادحاو
 ضيىغاي كقح بحو دق ةءستم ىهو تلاقف لاق يملا نب دما باتك ىف لم ينان ر> الاو

 مظعلا يف تدر واس دل 2 امك توك | دع نعد

 ل 07 تاتا 121 < اع" كلام اكلي

 ىمهس ةظيففح دنع نياطاط * هلضاا نرق ىل ناك ول

 يمهس نعهلاف كمهس تزرحأ ه هلتاق فصنلا يطعي ناكول
 مهردفالا ةسم# ىل تعا كمسق كل ل نوقو اندنع دلمبع عيضل الو فصلا كيطعتن تلاقف

 ةصقلا هلع تصصقو ريخلا هتريخاف دلاخ نب ثرحلا ته 3 فاطاآلا نم كلذ ريغو ةسدع باسو

 اف كلذ ل ا عر اف هنا ةغسر ينأ نب تعاف ا ىلا ع ىل صعأف

 لمح | نم اهو ةكتاعنم ةرظنو ةشئاع نم ةرظنب هبت فرصن|ام لثم مسوملا كلذ نمدحاو فرصنا

 هب ينازاجأ امو ةعيبر ينأ نو ا وهو ثرحلا د_ع ةلزئملاو هب ىل انمأ ١ ءو 06

 057 لاق يزورملا نسا 9 انثدح لاق نابزرملا نب فاخ نب دمحم ( قرح 7 لاملا حى ه ًاعيح

 هم حس سس سس

 سفحالا لاق لاق حضوتلايفءامع نب هدروأو.دودمملاو روصقملا دهاوش نم تدلا اذهو (1)

 لا عةبدنأ ةاذ يدامح نم ةليلىف#هلوق امأو نأروصقم افقويحرنال نيدلوملاءالكن م ةيفقاؤةحرا

 هدعبيو ةيدنأ ىلع ءادن عج مث لاو لمك ءادن ىلع ادن عمج ليقو ةرورضف رصقلاب ىدن درفملاو
 كلذكموزلملاففتنم مزاللاو لقتل عمس ولو رصتلا يف لاق اعجءادن عمسي م هنأ
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 قحاب هان ناهد قع ن اهم ردا قع ةجرلأ ا

 قاظلا نك اركب . ادع الإ + ا د ا تع

 قحسا ل ى ا لهر فيقذ نيلوالا نيتيبلا يف زرحم نإ ىتغ تايبأ يو

 رك ذو يطسولاب المر كلام امهف نأ رح رك ذو يطس وااباليقنا كلامل امهف نأ ةنابن قرم

 ال رباح نب ديعشلاو نلمز 00 حرس 00 - 5 نان لالدلل 00 نأ 6

 ل َ كرا ا ا ا 3 ب ةعئام تمدقدأ ا 00 نإ ن : 0 نب د

 0 4م كمت زق انا ضار هاا 00 اهاللغب ل ان هاند انالحأ اذاذ 6

 ثركلا عديام تلاق تاتكلا تارق اهلف ةووب دلل تالا 8 ادد مق وا كرتضام * اهلا ثرحلا

 تااّقؤ ردا ا ره ف يغل عقدا 7 < يبمسأف م لاق تح 1 له ضار ل ا ّج ” هلطاب

 ةشئاع ةتاددختساف هلك وعملا 0 نا ها يرتد ا الأ اندرأ الو ادد اقام 1 ةشئاع

 نبأ دلخ ىب ثرلا كود ف اعاد يندز تلاقو اواو ,مهردفالا ةسدخب هل ترمأو

 فتح اودحا م الاف 2 3 كعل نييبلا و

 2ك ل #3 مهند ل ا نيعلاو

 فرص نيح كنينح للقا د مدس اهعوم دو ا طاقمو

 لاقةشي رط د مج هل 0 و ياشطا نب ع ىطسولا 22 ف قاطم لوا ليش" توصلا اذه عاقبإ

 يتديساب كتاحو ال لاقف رعشلا اذه يف ينينغت نا كرصا وها ك راعوق 2 ضي سعاب ةشئاع هل تلاقذ

 اهاننفهريغ رعش يف يننع هل تلاق 3 ” ردا ةيسمج هل تاع
0 

 تمس عمك

 انمز هحولا كلذ هللا لاح د اب ردفلا 0 يتاح تعم

 ائيضف باشلاو شعلا دل د اهم 4.4 كل مو !, 0 ال تحمحأ

 انيد ضقنملو الثاط لثمل *

 ائيلع مالسلا ارقت تاسرا * امل كم موي تلق دقلو

 ظ * را يذلا لوسرلب هللا عنا
 قحسا نع ْن عارسولم )| ئرح يق رولا قالطاب لش فيقح ضار غال ءانغلاو ةعمر يبا نب روع رعشلا

 تكحيضف لاق ندللا اذه هنظأو ورم نع يلعس واب ليقت تت م5 كد ىلهقو حرس 5 كا هيسناب هريغو

 لا تيدأ يخ تنفطات دّقل ًانيع 3 هعمسر يبأ نإ أو نع كي 5 ضل ساي تن 1 تلاق مث

 ان ه امن دعا "نائف هلا لأس رع نك دع ةّشو كيف ةيغران دياز اما هل كء افو ناو هتلاسر

 اهركذلافغأ» رو اع حيرصتلا بح ا كلذ َن ممي ولم تيضذغ امل اهركذ ا ناك دق هبال توصلا

 تلقساَو اطوج تلون

1 



 مار ع خب ل ا ل
 يل خب

1 
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 00 0 لاق 7 ريل اقيقح 6 كلر روظ 1 3 5357 ثلا ىلع كالو | د لاق

 ثتح>و سانلاب ِ اهانإ ءالوف هييممت 0 ل دو 1 كئرد تدضف 17 رين رد فاأ 2 كتطعأ

 نين ذؤملا عأف 0 غرفأ ىح ةالافملا تأ هيلا تلسرأف اهاوه ناكو كعماَط هحلط تدب ا

 كلذ - دولت ل مآ كناأو نمانلاب ىل اضف هال َت مق مْ اهفاوط ن م تعر ٍ َىَح ةالضلا راف

 0 هللاو تدصر اذاهضغ هللاو وعلا !اتف لق ىف هسْؤب هيل || تكول زعق 5 ومظطعَأَو هإعق قف

 1 ةماا اهبلا لسرأ اهح> تق املف لدللا ىلإ ةالصلا ت 0 لئللا ىلا 2 اوط نم عر

 اف تارا لاَقف اعاد ند َلَحَتَو ١ 2 كلذ دع دَع يق ت تلاَقف هف 0 1 اء انيدعوأ ان
0 5 

 اهدغ لجاع اياطملا نإ * اددس ملق ول كرضام

 اهدح مايالا لغ ال 2 حفلت ةفعت ءانلعاطو

 ظن

 اهدب اندنع كلذ. تع # اهءعت باساب توك ول

 اا | رك ذ دقو رئادو سكورو ةنانب نب ورم نع يطسولاب لوا لقت تاسالا هذه تيما
 هبسل ن* سانلا نم ةنان نب وره لاقو هايثالا ةلياق تاوصا يف لوا القت زر نبا ىلا هشنف

 ضيرغلا ىلا

 #2 ءانثلا نم رابخأالا هذه قام ةبسن انَجَح

 تس
 هسه نم ىلا يسفن ت رفقا الو * 4 م ينصتأ ناوينامو

 | ا ايم كد 0 ماو را م تاكا كلا اي ْق 1 ند

 يملا نبا نع يطسولاب 5 ليش ضارغلل ءانغلاو هب لأ يناثلاو دلاخ .نب ثردال لوالا تدبلا

 0000 | تان درأ ىو طبق كوالا تلا ىف ليقف فم ضو رعلا نط نأ يامطا رك ذو
 اهئانغ نمو يدهملا تذب ةيلعا لوالا ليقالان او * اهميضي نم ىلإ سفن ترقتفا الو * هلاق ثرحلا
 ( ينربخأ )اه ند ق1 تقمع ياقإ ظل ن المك -داملع مالا وي 3 فاضملا تببلا

 |0001 هل ب رض ايدج اولق ندوب نا لييعتاو رض نب نحو زملابع نإ دزعأ
 لاق قارعلا ىلا اب لحرو ةحاط تنب ةكُئاع ريبزلا .نب نءصم جوزت امل لاق يحي نت دمحم ناسغ

 كلذ ف دلاخ نب ثرحلا
 نما وص

 قرمشلا علطم كيلب ادغو 0 قا الا نءظ

 قدصلاو .ربلاو قتلا لهأ * نءو عيفرلا لا يذتيلايف
 - قشعلاب. ضف و نونا اذه .* هتحبم . روهتلاك تاللظف
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 لقعلا اهد* وب را دنع * ىم ةادغ اورحت امو يا

 ولعب اهاقس عضو "لامس 0 ده للعأ تل و

 لبق اهله ال' عولضلا ينم *# تلعتحا امياهانغم تفرعل

 *( لوألا رثك ه 0 ذ رانا 8 0 هذه يفام ةبسن )*

 لوالا يف ضيرغالو ق١ نع رصنللا يرحم يف قاطم لمر كلاثلاو يناثلا يف 3 حيرس نبال

 تابا قو. ورع نع 3 اب لمر ةيولعا اهفو هنع رصنبلا يرحم يف قلطم لوأ ليقث يناثلاو
 ( ٍيتريخا ) اضيا قحسأ ن ء يطسولا ىرخب ف ةبابسلاب لمر ىلصوملا م هاربال دلاخ نب ثرأأ

 ليد لاق ىدع نإ مْيَطا نع ىردعلا نع ل لاخلا انثدح لاق 7 انثدح لاق ىمع

 ةاكدم ف قفا لاقف ديرتام هل لتف قاملا فرط ليخ ملسو هي اع هللا ىلص يبلا دحسم نيش

 جر يولع لحجر هيدي نيب و ةيراس ىلا دنس وهو نيب زاادأو نم ليخو ع] كلذك وه انيق

 ىكلواللاق كتائسميف كاتفأ ن0 تدع 2 وطتو هلو>د نع هلام: ىذلا هل كاَتف ردا -

 دلاخ نبثرحلا 0 تراص دق ةئدملا تدحو لاق كاذامو لاق اهنم يل ري> وهام تملع

 وامي اهافس حبصأو القس # اك 1م لعا حادي دك
 هنع هللا يضر بلاط يأ نب ىلع دلو نم الجرو رد صلا ىف ااج ريبزلا داو نم الجر تأ

 انثدح لاق يه وكلا زيزعلا دبع نب دحأ ) ينبخأ ) تفرصناف ا اذه قكف هيدي ناب سيلا

 دمع انثد> لاق ةيش نب رمح انثدح لاق يعيش || ساوب نب ليهو سأ ريا اذه 3 ةيش نب رمح

 وبااتدح لاق ةيش 3 لاق نايورملا نب فلخ نب دمع هب 3 2 ا ىحي نإ

 بوبأ نب ناملس بوي وبأ هب ينربخأ فاخ نب دهم لاق لاق هيبأ نع صفح نإ دمخ ى | 1

 راكب نبريب زلا انثدح لاق ءالعلا بان يم رخلا 0 نرخ 2 بعصم انثدح لاق نا

 نب ثراىؤوس ةيربز اوناك مهلك موزخم ىننا ربخا اذه يف مهاباور تءمح دقو يمع ىنثدح لاق:

 ىف كلذو هيلع ناك نيديف هيلع دفو ةعابجلا ماع ةفالخلا كلملا ديعىلو املف ا ناك هناف دلاخ

 هعم لحر فرصا املف ةنسلا كلت يف كلملا دنع جح لب هريذ يف بعصم لاق نيعبسو نسق دة

 هش لاقو هنع فرصن ف هي هللا لصتال ًارهش هباس ماقأو ةوفح هنمهل تروظف قشمد ىلا ثرحلا

 اهنولانع دقت تعلعل تاه اماف #* ةواشع اهيلع ىنيع ذإ كت

 م ىس :ترةّفاالو د ةعارض 5 ناويلامو

 هدحو نابزرملا نب ةياور يف تيبلا اذه

 أههبعت كيلعوأ ئس وا كنك #3 امن أك يح سيفنلا كياع تفطع

 راح هل لاق هيلع لخد املف هش ع نم هدر نم هللا لارا 0-0 دبع غلبو



 (ةى)

 نب ريبب زلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب يمزح ( ينربخأ ) ريمأ وهو كاذب ه.اتها نم بجتأ تلمغ
 ف را 10 قولا نع ا 0 نع لإ لع نب نس ابل رخو راكب

 شيرق يف مجناماذ رهشلاالا 'ي لك يف ًاثيرق لضفت برعلا تناك لاق ىمازحلا كاحضلا نبا
 000 تل لعد وأو يرو ف زخملا دلاخ نب ث 1 يبا نب رمح

 نب بيبحو. سأوإ نب ليعمساو منرطا نب طاص نبىلع ( ينربخأ ) اضيأ رعشلاب برعلا اهل ترقأ
 لاق ناسغ وبأ ىحي نب ده ىئدح لاق ةيش نب رمع اثندح اولاق زبز علا ديع نا

 رس يلوا ثرلا يلوم لاقق اميرعشل دلاخ نب ثردلل 1 دو ريا نب رمعل يلوم رخاشت

 ثرحلا لوق ىنعيت يلق اذا لزانملا فرعيال هللاو كالوم ناف كم ىنعد

 ملا اهم راما ديف 86 ىو ةادغ او رحم امو .قأ

 ولعي اهلفس حبصاو القس ة<ءاك ان مالسعأ تلد ول

 لخملاو :ءاوقالا: هدرتف ع ان .ريخلا- ايفرع داكف

 لق اهاهال عولضلا ىف عم 2 تلعاجا 16 اهانعم: تقرعل

 لاقف هيف دارو ناتو ه5 داع رحم لع را اذ ماللات دم يف :دحو ةبش نب ورم لاق

 مالسنبالاق ىال وم ىلا بسذ الإ رءشيف كالوه نسح ام هللاو ثرا ىلومل ةعمبو يبآ نبا وم

 هلوق ىلا يهنأ قد اهلك تاسالا هذه رمع نب هللا دبع دلاخ نب ثرحلا دشناو

 لبق اماهنال عولضلا ينم * تلمتحا امب اهانغم تفرع
 "ىشيف ريخال هنا ىحأ نبااي هل لاقف معاي رعشلا اهب دسقي اذا لاق هللا ءاش نإ 0 هل لاقف

 و 0 هتيطاخم يف مهار | نب قحسا ةناكما هذ ىه ىنثدحو رمح لاق هللا ءاش نإ هدسشب

 00 , فلخ نب دمحم ينربخأو مالس نب دم ن ع الأ اهوري م 1 هنظأو دا ل اهدئس

 يذلا ل ثم رمح نب | عم ثرحلا ةس صق ركذف ةديمع ينأ نع قدس 0 لّضفلا ينأ

 "رامات وأو :"دح لاق ىثايرلا انثدح لاق يتاركلا انثدح لاق يم ( ينرخأ ) همدقت

 سارلا دنس مهب سم ذإ شيرت نم ةننف مر ريثك ناك لاق هيسأ نغ ةئذأ نإ ةوسع نإ يح

 اوعدف اولعفا لاق دنحم هناف اذه ءانغ كعمسن أ كل له رذص انأإ ركل اولاقف 6 ناكو

 ٍ ف نأ هولأسف هب

 هس وص
 لاوب نهوض رح نم زجلاب # لالطالا ملاعم تلأس اله

 لالمأ نم تايضطاب ن ني ذإ # اهل ًاقس قلخ ةزعل ًانقس

 لاششالا نه هلمؤن الفن * ا ناكو ايل

 عيطتسيام رخص ابأأي هل اولاقو ريثك ل وق اوئسحتساو ًاعي موقلا برطو حاتراو ريثك برطف هانغف
 لوش ثدح عن درا لاذ اذه لثم لوش نأ دحا

 كموص



 (ةالر

 را لك وزي نهؤاشخا 0 تاه دو عبس ند نعرفف

 لولا سس ملا نه هعاشإو نمالل ز راحل نحدللا ف ءانغلاو يور كل 50 را را

 صضلئر ال هيقو قحسا ن 2 تالا نو ٠ سداسلاو يناثااو لوالا 2 رصنلا ير ف ربول ١ قالطاب

 ىر# ف ةباننسلاب لمر عئارلاو تلقا ف حر نبالو ور< نع ىلع ولا لوا ليقت تي قخ

 5 هبسلو يوزذملا دلاخ نب ثرمحلا رابخا اجو
 نا ض نب هظق نت موز نب ور نب هلل أدع نإ ةريغملانب ماشه نب صاعلا نب كلا َ ثرخا

 ماشه نب لهح يباتنب اهماوماشه نب ثرحلا نب ديعسىلا تنب ةمطاف هءاو بلاغنب ىكول نبابعك
 ىلع نال ريمأ هل“ 2 رد 6 نال ريدملا 0 0 ل نإ تر ِك ادح ماده نب صاعلا 0

 كل ناملس | .:دح لاق رامت نب ني فلا دعا , دحأ ( ينثدح ) هنع هللا يضر بلاط يأ ن
 ن

 وباو هردقف نيالا ند رشع يف ماثه نب ىداعلا بهل وبأ ساق لاق لا دبع نب بعصم ىنثدح لاق

 هلام نم هعا> ناىلا هرمقف 0 2 ةرعقل 2 0 رمشع يف 2 هرءقف رمشع يف م ل

 ناك رق انسأف كماقأ ملم بتلطملا ديع تك كتفلاح دق جدع يرا يفإ هل لاةف 'ىث هل قب 2

 لاقو مهلا | ىلش موز ونب يضغق هقرتسإ 0 كف تنبأ 20 قف لعفف لعفا لاق هيحاصل ادع

 جرخ نأ ىلا: الإ هل يعرب ناكف هقرت_ساف ةروبإ الو هللاو ال اولقف لبالا نه رشعل ينو هودتفا

 كل نو' 2 جرخ املف ليدحا لع انف 5 ةللخاو هقرتساف بعصم ريغ لاثو ردب ىلان وترا

 1 ملا داع نإ هبإ ىلع دعقو ه> 0 الياع به وأ ناكو ذابك 21 عر نم ناك رك

 نيل زغاا نيدو دعملا شي رق ءا را دلاج ل تيرحاودكوت هنع هللا ىو نلاط 5 ىلع هلدقف

 تنب ةشئاع يوهم ناكو ءاحبلا الو حيدملا ىلإ كزغلا زوال 5 ةعسر ينأ نبع يهذم بهذي ناكو

 يف رظنمو رطخو ردق اذ ناكو م ناورم نب كاللا دبع هالوو اهب بيشو هللا ديبع ب ةحءاط

 ةعامج نع يور دق نيساتلا هوو نم ليلح ثدحم يعوزخملا دلاخ نإ هم ع وو نشارق

 لوش يذلا وهو ىعاش دلاخ نب نمحرلا دع هل لاق 3 أ هلو ةباحصلا نم

 لمحتم بهاذ ةيطلادغو #* لحرب ملهتيلو بايشلا لحر

 لزم يف :هناكم ماقأ ايد + هديت رداغو مذالب لو

 لجن مل هتياو بيثملا لبق * ةيقحانيدل يون بابشلا ثيا

 لوالازامزاايف وهذادهءااك *# هءيعنو هتاذل نسهسَّصق

 لاق لاق يممصالا انئدح لاق ىئايرلا انثدح لاق يعازأا دمحم نب مشاه( 0 ) ءانغ هفو
 ثرحل اهنع.لأسا فور ينعضبت ا جحيمل اذا ورمع وبا ناكءالعلا نب ورمى ا: وخنأ ةالعلا نبت ذاغم
 نيكلا و م ةئس هيلع تمدقف لاق اءاوج هنو سعاشلا ةريغملا نب ماشه نب ىحداعلا نب دلاخ نبا

 ورم يبأ عئاضإ ن م كعمام تاه ذاعمأب لاق فار ايل اور نا 0 دنع 0 دقو |[

 (ملل دن نناعالا 10



 (ة5)
 1 ا ا اس حس حسا عطس هس ع سس ع صعد دل ع لل ب دعب مم يمس مس عل م

 ١ 0 امدنق كك يردأال ه لع تناك قس ةلدج قش يَ هتممتأام هللاوف هايا هتنغف لاق

 دقا مأ اهف هَل ع تاس يخوابم 5 ةكربل || ىف ةسقس يرو. نيد اهاقلأو هع[ 6

 لاقامهللا وف ت 7-2 ةلخلا َتْدْحَأَف و عحضأف | 10 يلاك وو" مه جد جرجا 8 انأده 0

 ناك اءلف هبرطو هل_هفو هفرظ نم ا + م كرم ىلا تقر مئاق | اهذذ الو اهعد ا َّف

 ل كيل تاق. درطعاب 58 لاو 0 تاك تامل رد تق ولا لثه ىف هلوسر ينءاح دغ نم

 ل لا
 دحولا ند يلف حرق ينل ني #* اه لنا ' اذكه 2 6

 00 95 ءاودلاب يف تال 23” ةحار 05 ف كل يواد اولاقو

 2 ىلا 6 " اهدنع يل والا هللاو تا ةح| اعاعلا ىهذلاب 4 لع متل 6 يسو هاد قف هابأ هترلخف

 3 0 مانف يطغو ىقاأو 0 ا اماصقن هللا لع تنيبت يتح ايف لهق ةكربلا يف

 تيل دف هلوسر ّء ءاح ٍ كلااثلا مولا ناك ام ا تفرصلاو مدل 0 9 يل لاقام هللا وق ةلخلا

 0 تف درطعايب لاقو روتسلا ءارو ن. ينءاكف 5 روتس تيقلأ دقو ميف وهو هيل

 نين. ؤملا ريع يناعد تلق تدعقو اه اف<و امدلجو ىف 0 2 ,دملا ل لو 3 كب ىل ك لاق

 ةنازاا نباب هللاو ل اءوو لعفو ةيأس تذخأو هبات قف هدر 5 هتداغف ىلع حرتقاف هملا تل 6

 فرص و ا دع رائد فلا هطعا مالعاي كقنع ا كليف ىاوجح 1 ىلإ ل 6 نمل

 و هينغاوهئم ةرظن 0 هدب ليبقت َّق ل 2 تأ نيئمؤملا ريمأ ىاو نأ تلقق هندملا لأ

 تاكد يا هللا اء امو هدنع ن١ تحرش درطء لاق فرصناف, كلذىلا كب الو ىب ةجاحال لاقف

 20 مشاه ينب ,ةلودن 0 366 م 1

 م5 نيتوصلا نيده ةيس اجد

 ا ها 26 ىذلا يئاثأأو راح لوف تدسبأ ل ديل ولا د رطع هانع ام لوالا توصلا

 سويل هيفو ق>سا نع رصنلا يرحم يف ةبايسلاب لق ىان درطعل هيف ءانغلا # اهب ا

 يلع و !اب ليبق# يفان مهاربال هيف نا ةنان نب و ردع 0000 ديب ل نخل هيجل

 ةككضل

 م7 ةرات بلا ةناملا نم جو

 ريصص 1-00 ٠ ثالث اه هاب ىرذ هداتعت 1 نأ

 هاو تارخل طايو دع اك نيستلل فئاوعو

 رطقلا» ذرا مامغلا لثم * موفاخ ناكرلا ةضافإو

 رزالايف نآطإ نوايل ن م 6-5 نكرلا نملتسا يتح

 ريق ىلع الحا نفطيو * 2 فاوطتلا يفندعقي
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 زفاو 2 < نمو 2 اطدق دحام ند يكف هلا

 ضد نحل نم اذه نقر هلَليقق يناتطا نع. لقت ىلا د رطعل ءادلا
 لياولا كداح عطس فش نب 0 4 تاس عدراي

 طق ةعوسإ م هنأ فاحوقفاوتن ل لوقعلا نكلو هقرسأ م لاقف

 | وص
 لباولا كداح علس ف * يحتمل ةمالس عبراب

 لها مهب زومعم تنأو * يرتدقالاطاثحو سنا

 لتاق ام> بوعل دوخ * ةيويعر ةمالس مايأ *

 (١)لغاولاعرولا اهبطيال يدع ةط اخ
 حرس نب ايلا هس عر الا نمو لاق جملا ىحي 90 نع يطسول ولاب ليقن يان ضيرغال ءانعلا

 بتاكلا مها ربانب دخأ ارسلت يع نب لع د تءءس لاق < نب قع سدح قر

 د 00 نم وهو اماع لاو وهو ةئيدملا ءاربز عم تنك ل اق موثاك نب دلاخ ينثدح لاق

 مهض رعبل ل مف د رطع سيح و أو يهالملا ب ادكأب م 8 تلطلادعل ب 2 نس ةعسر يب

 ندلاو ةمدلاو ةاورملاو ةئطاوعأ وه ها ةورحاو درطعل اودع ةييدللا لها نم لعد
 ا ءل اورضحا ن :ءتغملا وه اذاف ج ر>ودهل اعدف هيلا هجتاوح عفرب 1 0 08 هب اعدف

 اوسحأام هللا وف موماظت الف لاق 2 لاق ءالو وه تادح ءالا لعأ ريمالا هللأ علما لاقف 5 رطع هنا :

 قحسا نيدبع انثدحالاق هظححو ديزم نب دمحم ( ير ا مهلييس ىلحو كحضف طق قش همم

 قعدان دوا همي نع ىحي ْن ديقحا دنع نب ليع.سانب ديما دمع نب د ع نعىأ ىل اعتأ رق رذ لاق

 لاق ينغملا درظعب هيلا صوذشلاب ءرعاب هسا هلماع ىلا تنك دير ف ديلولا نلخشسا ا لاق

 هَرَصق ق نلاح حو هيلع تلح داف هلا ىصحشاو هع نقدوزو باكلا لمعلا تأ د5
 كرام هلاوف:ةجاتب افلح رلا روك انكلو كلاب سل رج ءاواع سعر كر
 * ” ىتع نوره اياياقاتشم كيلا تنك دقللاف نسؤلل رمأاب مت تلق مراطعأ لاق ىح هلع رسأ

 يلكش اهلكش متاليال ذأ * لزعلا باج لورا يح

 يلمت ش ءاار كالس شيربو * يلبح لصاو كلحم يفا

 لثم اقرط كبالك تح < 8و تماع دقام قلباشو

 لخادلاو ءامش الاف رصقملال طقاسلالذنلا فيعضلا لغولاوهدن 2-3 ءانغال فرعضلا ريغصلاو ناب ا )01(

 مهنارشو مهماعط ىف موقلا ىلع



052 

 لزملا باخ لوقا ىخ * يوس كلا انشالاطأل

 د 02 هريغو اذه مدخل لزب مم هللا 1 اولا لاق

 3 توصلا |ده هنن جو

 سس ومص

 اهاكش 0 ذآ © ةلزعلا بناجم ل 1 ح

 00 لا تر لاو كح يا

 ىلث» اقراط كبالك تحب »* امو ا دقام ىلاشو

 هيؤرت نم نإ لاثو نانثلا ورع ع وبأ يور اذكهو قردتكلا“ باع نيب سلا نسا رعشللا
 نبا ورمعل هيفو ةناب نب ورمي نع رصنلاب لوأ ليقت درطعا ءان 4 طاغإر رحح نب نقلا ”يرصال ا

 ريناد نعو هنع هيو رصنلاب لمر فيفذ> ةشئاع نبال هنفو أ 2 د يلعس ولاب ليش هنا

 نب يحي ( ينربخأو ) رصنب ءلاب ليش ىقتان مهأر ال ًاضيأ هنع هيفو يلعس ولا لوأ لق فيفخ كلال

 "لادا لا تك لاق يلعب نسحلا ( هب ينربخأو ) يندللا 2000 لاق يلع

 يدبملا ىلع تاخد لاق ا دلاخ نب مهاربا نع هيبأ نع ىلفونلا دم نب ىلع ينئدح لاق متأ

 ينغنأ ىل لاقف افرط كلذ نم هب ذاخ هب يماع نعو ءانغلا نع ىنااسف يانغ هل فيض ناك دقو

 ٍْ 8 روم ناك دسم 0 سقاوتلاو مسستف نيشؤملا ريمأ, نابلصلا ىنغأو من تلق سيقونلا
 وهو سدقاوتلا هنومس زاحألا

 قامس ءاديب لوقلا درت يناو * قطنتف نيس له ىل/ راد الس

 1 مث ينفرصو ىلع عاذو ليزج لاعب ىلرعأف هتينفف هنغ كحضي وهو ىدهملا ىل لاق مث لاق

 اكشف ننال لاو نرخ“ نمهيندأن أ ىلا ىل ةجاحالو هب سن آل اناو يطيعم اذه لاق
 0 مهيواود نم ناويد يف د>والوهل ءانغلا ةأور نم ا ركذامو دبع ندللا قار اذه

 لاق ءالعلا نا عر تان نرخ ا دقو ) طلغ هل 0 الو هدارفنا ىلع هللا

 ناكودنف ,عماج نباو ماما أ موب لخدف ينغي يطرعملا دلاخ نب مهاربا ناك لاقراكب نب ريبزلا انددح

 مساقلا !أي هي هيلع كللحأ لبال لاق لغلا 1 عب 5 مهاربإب عماج نبا هل لاقف هيتكرزواحم 'يث هل

 تابقوليطيعملا هل لاف هبا نم ةءاخ هارمأف ةلارىلملا باس ئارر ماس نع .عداج نأ جرح - الف
 كتلاطب و كلو عدتامأ كليو هللا كاز 00 كلام هل لاقو عماج نبا كحضف كتءلخ تاق ينالمح

 سكقاؤتلا ينغنأ هل 1 ا تكد دف هاد يدك :كيقارلا ىلإ لخدو كرشَو

 000 ىلا ( لوس ) هم دقت يذلا لثم را قاب كذ مم ًاضيأ نالصلا يغأو من لاق
 مدخل ىلع نب ناملس نأ" ىلا مشاه ينب ةلود يفاعطقنم درطع ناكراق قحسا نع يندملا 21

 هانغف ىلع نب ناماسيدب نيب ىنني امو ناكو لاق ىدهلا ةفالخ ىف ىتونو مهربغ



06 
 لا حش ل تتصل

 وبأ يفريصلا نارمع نب دمم ( ينريخأ ) ةدافولا قحب اًذهو عيدملا قدك كلذ لاقو مهاطعأ ام لتمأ
 نب ند«رلا هبعنب قحيشا نبامهاربا ىثدح لاق ىزنعلا ليلع نب نسحلا انئدح الاق يمعو دحأ

 ناورم نب كلما دبع مدق لاقيجملا مهاربا نب هللا دبع ينثدح لاق هللا ديبع نب رمع نب ةحلط'
 راصنالا ىلومىلوملا نباولاق | انقتلا | ز 1 ريغ نه هن ا اكو حادم رك ناكو ةئيدملا

 دبع ل>ز 5و اهدروف هنع كالملا دنع ةلئسم نم هغابامل ىلوملا نب مدق ةئيدملا كلملا دبع مدق املف

 تفتلافناو را اعيمجامهو ديد نيعو ناو سم نيع' نيب نشخ يذب مذاب هكردأف هعمتاف اهنع كلملا

 اكل لان لولا نبا كلملا دبع هل لاقف ةسبرع 8 م ءبض ليلو نباو هيلا كلما دبع

 ايف لوقت ىلا يبل ن ع يف تعا هل لاق 28 لمف انا هلثإ ملو هركش الاب ع ًابح م لاق ننئمؤملا را

 لذِس دولا يذل ىلا الو ىلإ :* ةباح وم يبا الف 5

 نموا قف انالك لا اقف تغاب اب كل اهنعاتبال ةما أ تناك قلو اهكتجوزال رح قيل تناك نثل هللاو

 اذ م ييعال نيل ارحب هده ىسوقالا ىليا ام باوردسا الو انارة 0 هللاو

 ةتليلو همويدلعماقأف كل فراطأ لاو كلذ كاملا دبع هل لاقف بيشتيمل اذا باطتسيال ىعاشلا ناو
 ريب زلا نعيبلوملا بيبح ( ينربخأ ) ةنيدملا ىلإ فرصناو ةوسكو لام هل نع مث هيماسيو هدشني

 ىلع فق وف ناماس نب رفعح أ ه ةرصبلا ىلوملا نب مدق لاق ئوحدالا ةلاضف نب دمت نع هريسغو

 5 هادانق كر دقو هقيرط

 رفعحاي تاريخا رفعحاي * ةقاف يذو وعدي٠ خراص 5

 0 الف» تامدق ناكو * يدنلا لذب تيمح | يذلا تنأ

 طمتسإ لك ىف هن نمؤ * يد اكو نساعول اج

 ل كل دخلا ديغأ * ىدتلا ديقعكيحادتما اذه

3 

 4 4يسسلو درطَع رايخا

 نوره“ ابأ ىتكي. ىندم ةئيرم ىلوم هنإ ليقو فوع نب ورم ينب ىلوم مث راصنالا ىلوم درطع
 نسسحع ةعئصلا ديح توصلا ب رط ءانغلا ندح هحولا ليج 0 0 0 ءابق لزب ناكو

 ديشرلا مييأ ىلا ىتبو ةيم 1 يبب ةلود ءكردأو الجن ع ىنغي ناكو ن١ رمال ائراق ا اقف ا ع

 كلدب رجا هنااا ةداهشلا لدعم ناك هنأ هنعزب زملا دبعنب | ىلعهب ىنثدح |مفدب ذادر> نإأ رد

 دامح نع عبكو نعمل نب دع( 0 ) قدما نع يدلا وأ نأ نع مجننلا 0 0

 رهؤادر طع ةملس نب داع هنبأ دصقف ةرصنلاب ءاضقلا ىلو داع نب ةماس نأ هبا نع قحسإ نبا

 بامحأ هباحأ نمةعامج ةعمو هب ع البل هب يأ موعم ان لع 5 ناءاس 0 دق مقم 4

 عال ف لاف عزف هعم نم 0 هآو الف ةمل ١ رطع جركل نسنالقلا

 ثم اهل ل ةحاح يف * للهأ ن نمكدلاتدصق يفا

 لاَقهّللا كحاص ا يهامو لاق
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 يداصلا متاحا ءادكلذب ىئشاو 03 دازلا للاب ىلحي ال ليلا

 داعم دعل نم اهداعم ءاح دق #* المأ ا كنك ةدع يزخجماو

 دل للا ءارق 2 2) > نا فوم عدنا نارغ هرضأم
 هتقان فص اهق لاق 7

 داوع ريخلا لعفل ريخلاعف * هعفانم مح ىلا دالنلا يوطت

 داع 1 ريخو هيف ريح 60 هئفانم وم ةبلا نيد ملل

 دافحاو داعسأب نيدح ساب د اداب ناهتاو أخير 06 ينغأ

 دان ال 5 ةرد ل د هدلاو هللا دنع هللا ةفياخ

 دانلا لّعم املا لوب قلا نم * ةساررخ ىف نع يذ اخ نق

 هلاعلو هلى رين أب يراحلا اس قعأو 5 مرد الا هرميعل هل سعف اهرخ لع أ 2و

 يري زل بعصم نب هللأ كيمع نعجحاطتلانبا 5و (لاق) 00- 2 موقحلا وموقكي 6 هس لك يف

 املف انما انوعدو 1 هيلع انخد امأف راصن الاوش يبرق نه ةعاج نو يدهملا ىلإ اندقو لاق

 هدشأ اف تلقام دمعاي تاه لاقف ىلوملا نبا ىلع لّقأ انمالك نم انْ
 ديا ' وص

 ءالعاوةرعاملا يف كلذ دعب دفولا رئاسب هاواس ُ ةلحعم مهرد تالا دع ةصاخ هل صاف لاق

 لاوز ىلا . مقملا نإ * لاهحاب ةنحالا ىدان

 ليما ن ا |لَذ # ميهلغ نايقلا -در

 لالدلا 0 ءارهز * ةليقس اولمحلف

 لام | ىلع: ءاسثلا نيب .* اهاتخ قار سمشلاك

 لذالايهقره ل الا ف < ..تطاح كرار امل
 يلاسال كنا ترولظأ #2 نا دنمب :كلذ : تنلاب

 لاصؤلايذل نهفالخا # نه تبرحاام لثلو

 لاس ديالا الا رتجاو # املا تلط نعال
 يلاعملاو مراكملا اذ # اطالل بياطالا نبا اي
 لالضلا ٍلظ ينئاكو ة * ادها ينب ةادولا ناو
 لاضنلاو رخافتلا دنع *« بلاغ مركا تحبصا

 01 كدحمع واعي * مشاه ل اذإو

 لالقلا نواسسلتلاو * مهنم كيب نوكيو

 لاغلا حا لاغلا ا كي طاع تمأو اذه

 01 ل[ ردا نأ 2 هورس انيلابو

 م1 1 بج بم سوس جب يجب جب ١-7-2



 (ة5)

 فرملاو ىهتملا اهف كدعاسي # ةينس لائم نم لواتت امهمو

 نصتمو م]ذ :اا دخلا ىلا 8 مهاع ءاركخ ملا دمر
 ب وص

 كوكو رد ردب ميم ادع * 52 ضخااك ند 25

 كيمو لب يم كيم يوه © الم كيلا لآ د نأ
 بر# ضرالا اط تداك ةماني # ملع نامزلا حاخلا لاز امو

 بلخمو بان دوجال مهاقبأل * ةسافن ايح مايالا تتبا ولف .
 باهملا ناك سانا امهف م5 * ةياكنو ةمعن يبول تاكو

 اويغ نيح مكاتوم اهب روبق * اذبحو مكتم ءايحالا اذبح الأ
 هن رض ناك نه ه ىلعممسقأو ةعاخودهم او هحرسل سرفو مهرد فالا ةرمشعلا متاح نيديزي هل صأق

 نعد ىنأ ا 04 لم نزلا ) لاق ) هدب ءلع فرضت افهنكعي اع محاولا هلل نأ
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 ل 0 1 0 0 لل أ

 انو اطلع يام ه الا ءالاوخلاو
 »8 . ع . .٠ .٠

 رمصتبلاب ليش فيقخ هيد تايب الا هذه يف ىنغ

 وذ ادنااك ار دع ايل لكلا ىرد

 ايد نو تهرك اع ن # ادب نأ ةيلبلا نمو

 اسرَخ 4 اا # 0 مر ءرملاو

 انييراواصيرلاعمج # هلام عمجم هارتو
 انسدعاقل كاذ ريصوو #* ةهيعس لضخفا ىس

 انيدعبالا دجحدو 9 رقلابسنلا اذ طم

 انححصتتملا قراثو م - عدلا هل زم لح لق

 .جحو ةفالخلا ىو ا[ ل ا ءادملا ٠ نع حاطتلا نب حاص نب دس أ در لاق )

 دهح دحل 1 اا 4 02 تاللصمءاصوو همم ضع الا ومأ ىانلا 4 راصن الاو ششي رقيف قرف

 بصخ ةئس هتيالو ةئّس تناكو نس> نب هللا دنع نب دمت عم مهح > رسشل ها مايأ 3 سانلا ا

 سيالملا ىلص هللا لوسر مع نب ادم ويدولا وه اذه اولاقو هبا وكربتو 00 ا صخرو

 ا كو عر ٠ نانلا يف. هئبع نشب ءا حشا هتك دعو هلع ١و ا هل اوعدف هوقلف هيمسو

 هدشنأف كدنعام راصنالا ىلوماي تاه هل لاقف هنم برقف هسرقتب
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 )٠ة(

 هطهر ملأ هطهرو ةسؤلا رمان نأو لقأ ملأ لاقف ما لاَمف ال 100 رلا نبااب ىنفصتتا هل داع

 لوقت ثيح مهب ءارغالاو .ميلع ندطلاو ىلهانيحمب الا كحندمو كرعش قفننأ ردقتملا اذه 2 لاَقف

 بهاوللا ليز موت اورداغناو * مس( ةدوملا الا أومقن امو

 تن راهو 0 نم س وش ءامشن مام دب مط ا ولان مد -ماو

 ا جر : ماقم“ هده ب رقشو لوقب اشلا لوسر || نابلاق 2 و ىلولا 0 م>وف

 ابانقأال هللاو يلوملا نبالاقف لعفف اف مف كرو هتفيظو هلا لمح 3 هلكو 0 1 صاف اك

 لاوسرلا داعف اللف ةنملا ل 2 وهو ماقأ ناامأو اهب اقف اض رلا عر نا اماق 0 ىلع 5-8

 "درو ل :آطا ( لاق ١

 دول نإ لع لخدو اه | انفاق تدحر دق هل لق هل لاف ه 0 نسحلا كل

 دعاو 0 تا د لسأ مو يطعأو يناطعأف تلأس

 تدماش ا جيحجلا يف ينج 0 كل داما ذ مقأف

 دياصقلاي زج ثىح يرذا.تلنث 7 ةداص) 0 2 امود ت تل اذا

 اهلا متاح نب ديزي ىلوم بهو نب كلام يف

 هدشن اف هل نذاف داشنالا يف نذاتساف هحدم دقو ىلوملا نب هءلع

 كهسوص
 بشاوهوةوصوذنرذدعي لهو #* بلطم تاق ال لهيموقلاب الا

 < 3 ىل-#ب د يونلا تامس دقو قمل ىلا نحن

 0 يطس ولا فر هنو دح رطع نيتبلا نيذه ف 2

 نتثما عابيلا ن

 هتقيرط رك ذب مو هباتك يف

 برقتلا املا دعب ل انا وح كارد نسى ىلإ ترق
 ضع ُ هيل ا اود هع رفبانتجابىدجو تي وادف

 بقصت ني- فتشماهنم انأالو * اهبل لاس ىأتا دنعانأ الف
 بلغاف ءازعلا را كلو »* اكرلاو رعاك يضارلا تنك امو

 تا نوراتسلا 0 ماذإ + :ةييعح اورلا يرادخ ليلو

 0 راوج لبي * مثاح نب ديزي نم اموب رفظال

 اقم حاد هلا طرأ نك * الب اك لاحرلا تملقو توان

 بوصمو دعصم اموي مهلاوذو # ةرم بوصو ىمه ىدعصو
 برغ٠و قرش زاحامف سانلا نم كف هلل *مرأ " نيا فرىعال

 حو دلال ةوج ف بحهوأو # 0 د نمنح لع 5

 اودبذتق 2 كادم * اوقحلل ىلاعملا يفلاحر يدصت

 [ ةدانتح تا عدلا اومارو © هيصتذافاومار يذلاتمرو

 هيف هل وق هدشناف ن

 ةلسملا 0 سن ويل هيفو ةنا نب ورمي

 2 ب ريق رصتاراذ لاق ي
 لخدف ها راسو زاومالا ل لع ءاول هل دقعو هيلع عاخ رفطظ دقو ةقرازالا تاو



 (مخ)

 بضاخملا ريم اهنم مكناف * مشاه بقانم موب ترك د اذ

 تئاعل سنع سابعلا ىب يفاق * هباصنو هقالخأ قى سع نمو

 بلاغ نب ىّؤل نم ىلاحملا لهال * هطهرو نيئمؤملا 0 ناو

 تداكتا ريك. ىلا نماب ىلا «:اوتواوو  دالجلاب كاما كتفأ
 لاقف بلاط ى ألا اهفرك ذأ

 بهاوملا ليز> مهف اورداغناو # ميم ةدوملا الا اومقن امو

 براهو ليتق نم سوفن ءافش # مهئامذب مه اولا مهناو

 بضاوقلا تافهرملاوانقلار مس * ,هوفكو ادعلا نود مطاوماقو

 كل رتلاتاخناو هوجسولاناسح منار 1 ا وماحو
 ان. .لك ىلع: مهيق هماعناب © دئاعل نينمؤلا ريمأ نأو
 فاوملا يفار ظان مهع هوا هن اوقع اذأو مهاندا اوند ام اذا

 براقالا تاحشاويف هب فيكف *ىدرلا| وبكر يزا نيصقالا ىلع قيفش ْ

 كلذك ل زي ملو ةرخاف !ايث سبلو هراد ينبو ققناف ةنيدملا مدقو ةينس ةلصب ىدهملا هلصوف لاق
 لخدف ةنس لك ىف ةفيظو هيلع هل تناكو ديز نب ندحلا ىلع لخد مث هابح امد هتايح ىدم

 ه>دع هلوق هدشن اف هيلع

 ناز>الا قراوط. ينتربعاو * ناريلا قرغت قوش جاه

 نامزرشس نامزلا راص ني- * ينامزنم ىضمام تر كلو

 ديز نب نسحلا حدي امف لوش

 ناكمو -نيصفقو .لحخك + د ولخ لاني ارا نأ ولو
 نارق 2ك 1 ّق انا رق مك _ىحالا قدات كرد تدرب وأ

 ناله الع يفوا ل وا * حامد 1 ةاللا دحم أ

 ناعرلا عدل ورا لصون يعمل يح هلال لعفا وإ

 ناالاو نيقيلا طهر مس # اقلا ينأ طهرب حضاو هلضف

 نافرعااو ناهربلا لهاو رت هالاىد.٠ وىدبلاو رونلاووذ مه
 ناضخلا عزان اه اذا ل * دعلاو ةوبللاو قحلا ندعم

 ناهرو و لفح موي * اوراجم لاحرلا ذا ديز نباو

 ناحيلاهجإ نم قبسلا ثرو .# ناهر ريجم قاغم قباس

 ل كف راجل ىلإ تقص ات اما ماك مايل لك مث ايلاخدب اعد اهايا دخلا اماف لاق
 لوقتف قارعلا ىلا تيضم اذآ اًمأو اذه

 بلاغ نب يؤلن . قالا دعا * هطهرو نينمؤاأ ريمأ ناو

 بذاكتا نس لح يلا اوثراوو دالبلا داعوا كلتا وا

  نءالا ت 5



 0 ش (م)

 كبدعاسم كل 1 نا ىلا 0 هتلع هللا ىللص هللا و لحسم نم جرخ دقو هتدشنأف هتقلف

 مو ر م 7 2 5 اند ل 1-7( اعارض تب ريا هاف رائد فالا 5 دعو تاس قمزر يناطعأف ة ه علا

 4 : اكل رم نع لئاز ا انثدح لاق ى هع( ىريخا ) اماصقافف وهو ىنوهسلا الويمحش 0 .صاو اهاندأ 2

 دشنتا نيماسملا مرحب بيشت لاقو هل ظاغاف يلوملا نباب اعد هز نب نسا نأ ىنغلب لاق ورم يبا

 اللا لع !يلاط لفاحا و فاوتنألا فو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسميف كلذ
 لاقف كرعش يف رك ذن يتلا هذه ىلإ نث لاق طق دهاعم الو مة رهاب بدشالو طق مرح ض رعئام

 يرعءشفف اهر ؟ذال ل اك هده توقألا تناك نا قلاطيارمأ هل

 لم زل الاقف تئشام لقف هذه ةصقلا تناك اذا لاق مْ 0 كادت دشتلابالا نسح الر عشلا ناف

 لاطو قفخاف هياس ضع يف 0 ءلا يل ىلوأا نا مدق لاق يي نب دمخ هشئاع نبا نع تثدحو

 كلذ يف لاقف ةئدملا ىلا قوشتو هب ضصمو هماقم
 / ٠4

 الالض قارعلاب ةماقالا زعخاو # ا لاحرلا يهذ

 دلت 2 لب كعو نطل ورع 1 ا دةرعئا رك هذا ترو
 الاله ءامسلا ة.حانب :ىغبنا © ىتن اك ءامسلا يف رظنا تالظف

 الاعأ : لعمل عمد يك ١|,< * ةراثو زاحلا لها ىلا انرط

 ءراخأو ا نع داعم 1 ياش 1 نع لقت ينان هنو ةشئاع نأ تاسالا ةعنرالا هذه ِق 2

 هتقبرط 0 و

 الاطعس ءادرلا يف فرد نيملاو 6 هيف ثدحي ا دق لاف

 الداع ضيف نأ عمادملا هنم »* تكسو أ ركذن اذا تّرغلا نا

 الالغالا نوض. حلاعبامم * هناكو يحاصل ل رقأ كلو

 الاقم تغارح ناو نوكمال 2+ هقلث كنب داق كنلع ضخ

 الاشوالا مميو راحإلا كرت * ىذلاك ةنيدملاعدتذا تنك دق
 الايع لايعلا عم دعت ادبأ * نكتال كسفنب رطاخىباحأف
 ًالاودالا كيش م27 يح #3 ةهيسح نا َْك كنان رعأو

 ,اامالا هبيس لفتت ارحم * .ارخاز د ها

 الالذا اهموتم لج ىد د ةعض ياوقلاخ تلح ند لضالا

 مدقلاف ديزي نب نسحلل ىلوم ين نه لاق هنأ 97 ينأ نب ورمت ,قدحو لمزكلا ( لاق )

 نعاوكلالوحح ن 0 #* ره م اذ 0 عراق 3

 بئاوذلاو ىرذلا يف 8 ع 2 مشاه ل 01 نم قا رعالا دحام

 بك اوكلارهز ءاملظلا سدنح ىدل * م_ماك!نيرذلا طهرلا نه 3



 ( م00

 قرغي من ةراودبي ءالا نم #* ةجل رئاود يف 2 نإ اأو

 قرقرتملا دا #* ةبامص ار ينيع نه مدلل

 قشعو بصي امث ينرذعف * يدحاص كي ملو ا

 قرخيف قيدصلا نيخنأ يحابو 0 يورااورت 0 دس راحو

 قاعي ا! وذو يوهاام ضع م لل 2 دب انقزو تقلع نا كار تاغذ

 ءالعلا نأ نا ير ) نر ) هتاقام ةحص ىلع ةلالد امم. هترك ذام ضعب يفوةليوط ةد.صقلاو

 وردا ةي_ |نأ تجر لاق زيزعلاددعنب كلملادبع ىنثدح لاق راكب نيريزلا انثدح لاق

 1 1 نباو ءابق يلا قاوزم نيويرملا دعا نيا غصأو لولا ياو دس ناسا
 هسفنل كاملا نبا دعتان ةسرع اسوق

 لذبت دولا يذل ىلبلالو ىلا * ةبابص نمتكب يبيلالف ىببأو
 لضم ا ىذا نك ندا ناو م ؟ اذايبتعاا عنجأ 1

 ١ نبا امبالاقف كلا اهدو#ن ى كك ليل ن أ كب ديع نإ لاف 2 دينعو بئاسلا 1 هل لاقف

 يطسولا ىر ىف قالعم لوأ ل 3 نتريلا نيدهيف * ىليل 0 .س هذه ىسوق الا هللاو هام ىلوملا

 سرع أ لاق كلض وا د لإ ا عا دا تما

 اهفل وة يف حلا هتدصصقب هحدم دقو مم د ل لولا نا دفو لاق يضلا لضفملا

 يطال دلو عا ع .ىدلا بردا دحر
 ريقف اندلايف ناك ام # ارا كلثم ناك ول

 كالقف .رانيد تلا .نورفع هيب نيسلاو ىرولا ند هللا لام ت ىف لقو هدا
 (نر نع اك ًايسيفنأ ول هللاو كيلاو للا ىلا ةرذعملا ىحأأب لاق مث هيلا اهعفدا
 امدح لاق تنرح و مهارب قا د اننتدحالاف نابزرملا نب تاخ نب دهمعو ىلع نب نسحلا

 نبامثو ناماس نب نفعل احادم ىلوملا نيا ناك لاق نوشجحاملا نب كلا دبع نع ير زلأ عضم

 هيديصق هيف لاقو ديزي يف هحدم غرفتساو باهملا نبا ةصسق نإ متاح نب ديزيو نييوشاولا سايعلا

 اهنف لوق, ىلا

 ارازت داسو ةطاق ناطحق *# هل تناد يذلا برعلا د>اواب

 ارافسالا كدي طاعأ الأ 6 اناس كتبت نا اوجراالهلا
 ارسطو م 0 هعيرركتدقلو 000 تشر

 تح هاطغاف أهابا دعنا رمصصم يلا اع امم هدصق مْ ١ ظ لقثو اليوط ان رمد ل كانا ضرمو ع

 هللاو تددول لاقف هزي افرعتم ها , ديزي هيلع لخد ضمو هتلع نم ا 8 ينشأ قس ْ

 دجا اندح لاق نسحلا رت ) هتلص 0 5 امج رافن الا مدع جاعت الثأ هللا دعانأاي

 تنك ل ايل وملانبا قرح لاق زيزعلا دنع ب كللملا كيع نع 8 3و ربب زلا 5 ل لاق ربهز نبا

 ا ةئيدملاق ب رط ىلع ا رع روصنملا هر أمل هاقلاالو هفرعأ نأ ريغ نم مكاح نب ديزي حدمأ

| 



 (مك)

 قوشتلاو ىسالا 13 كلع ضاقأ *. بلاغ ىل اكلاو ىنلخ لاق
 قرار مل هدا دن مدزللا نم © هلك يلوذ. يف بع نانتإو

 امف لوقي
 قرقري لقيلا ةذايف < ريب © نفقا تاضايدبملا ماقلاىلإ ؛

 قدرد ءاركريسلا يف اهدعن مم هب ترا رص كرلااهنملاماذإ

 قفص روزلا اطيكشي م ءالتغب # ةليلو موب نيب اهارقتسمر

 قاعم ريوتدلا مع نم ءار# * اهمامز ناك ابق سة ص نم

 قلخم ةليقلا اهنم ثلعج دقو * اهناك ثاحدافلاب ةلكوم
 (5)قنقت سأرلاعرق(١) بف مصأ# هلئثر ماما نيهاللا ىت
 (*) قلواعورلان ءاهورعي نيالا ىلع * امن اكوامل>ءتسا اذا اهارت

 ا قو نسال هاف # اذيدقو ليدملا سرا كروم
 هللا نيو ك5 ذل كطرجامامإف ةديصقلا يا ىف نفذ نمأو هنلص لزجاو ىدوملا اهتيحتساف

1 
 4 امم ىناثلا تملا بقعل وهف

 0 ْ ظ قب 1 3 00 حاد يلبااعمتاس.اأرلا حايزلا اقع

 ا ا اعل يبا ار ايفل نامل نم ثم اش لحم

 د

 دع

 قيرو ءام قاركح اه دعأ © لاحت تقرهابم قير اذا
 قاعم ماعأ هم هلج را ل لك تاير يعرب حبضاف

 قاوعقوشلاعف ريال نإ لاي * اهناف رايدلا لالطا كيت الف

 قلعم كدوَهوأ راد لالطاب * ًامحفتم يرت نا. اهافس ناو

 # ةعاججلك نيبلل نء زج الف

 3 يقل تنال يرعب ذدحو

 + هذ لو اح ىفلا ريت
 قفوأ وه يذلل يندأىوربو

 قفشت كلاق بولحم نيحلا الو * ىدرلا عفرال قافشالاب كنااو

 قرطيو ىداغي اهف هنادحال .* ا وأ ىهدلاكعرب ناك

 قردتلاو ىدالا اذ كيلع ضاق“ ف نان ىل لا قل لاقو
 قهزتسفنلا اطتداكةئد ىلع *ةربع فكفك [ىاقوت لاط دقو

 قرفتلاا ماع ان كدحو

 قاخمو لاب مايالا ىلع 000

 قفوأودادسلابىل وأ مالا نم

 سوماقهاهنم ليقثلا يفاخلاو 1 نسسملاو ملظلا ءافلا دش ثومحلا حتق وءاهلا سكب. بففحبلا (1)

 ش سوماق ها ءاهب يو 1 رفانلاوأ ملظلا ا 60

 7 سوماق ها قلوؤموقولام وهف تك قلا ةبش وا نونملا :قلوالاو (©)

 سومأق هأ لكالا عضوم يا هاكنروذ ترحم رك الا نامكتلل رضف نك ودك قاروخلاو )2(



0 
 (مه)

 لاق من لاق . نما ءانغلا ىنغت 'لهف هل لامتذ ىختث هنغ لأق 1 لاقناككر لا ءانع ينغل دل لا 3 ًادح
 ١

 ان هل لاق .كلنو تن نما ريدك نال موقلا يف كلنإ مسقا هل لاق مث ابرطكلملا دع زتهاف ىنغتف هنغ

 كلملادب ا ِ يفلا 0 زاححلا ص ع يلام ض مق جححسم نب كد عش ةع :طو نعريسملاهلام ضو. ملا مولظملا

 درب هلماع 0 بت 3 هالاصوو هنماو 1 اوم ك 1ع اوقفني نأ ف نش رفناسف رام دق4ل لاق مث 2

 ءوسب هل ضرع. آل نا هيلع هلام

 تس وره

 1-5 واتا ةئاملا نم رجعو

 (١)قامس ءاديب لولا در ا 0 قع نيس لهيب ر د الاس

 (5)فربم مداقت ||و اهاللب لوطأ * 5 راد لوقلا ار أو

 تعال ندعلا نأ قحبا نع يحن لعن ئك 0 ىلوملا نبال رعشلا ليووطلا نم هضورع

 ةرالار 0 ةاوراللو هدحلرف برع ءلأ ءا روش 0 00 0 0 رعش يق ىلا قو طاغكلذو

 فقوبيل هرانخا قعب اهات ْ دقو 5 مح هلي ٍٍهط هل 5 دصق نم هىلوملا ا س 2 هاندحوو مم ند

 0-0 حاضرإ ىلإ ج حا ةيدلا هذه لس ند عقو اذإ 006 !| ناك ذا ا 0 أ هد ىلع

 عا رصضصت لا يد 2 ةبأم 0 و ليق# 3 رطعأ 4 00 قى ا كا ةبق باوصلا ا ىلع ةلالدلاو

 0 نب دح أ ويعاشبلا نع ىطس ولا ليقث فاةخ ةرهز بوبآل هفو ور#و ساوبو قدس

 اهو نشب ةدايز ةلرهز بوبا ءانغ

 قوشتلاو يسالا اذ كيلع ضاقأ * نلاغ ىلاكلاو يليلخ لاقو
 قهز سفنلا اهل تدر اذإ داكن « ةريعفكفك !قاقوتلاطدقو

 1-53 هيلو لولا نا را .-

 درجت مدقلم سعاشف وع نب 1 ١ ورم 2 يه 0 راضنالا لوف ىلوملا 0 ان نس هللا ديع نب دق“ وه

 تالاصا هاد وو دئاصق ةالعل هيدع كم 0 يد ا ىلع مدقو ع مله يحادم ونيت اودلا َُى 0 ند

 هللأ دنع نب دع اندح لاق“ 5 ) 0 ( 0 نسح بام ها فظن 1 مع ًافيرظ 0 ةيلس

 00 0 4 لع م هد ىلع مدقب 0 قب هتكاسم ق6 را مالا .

 قاس ءادس لوقلا ترب ا #2 قاعن ف ناس لهىللر ادالس

 قروم مداقتلاو اهاللب لوطل 7 اي راد لوقلادرت ياو

 س وماق هأ بارعم ةفحصلا هر لاو )«( مه !كفمفعلا عاقلا را )1(



 ا ا 7 5 ١ ا اونا يا "ا 0 ب يالي 037 1

 -- مزمل
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 (م4)

 اسس نتأط م رع لوقنملاىرعلا ءانغلا ينَع نم نال وهو لاق يعاشطلا نع ليقث فيفخ

 0 نبنيسحلا و هىمح ( ىنثدح )كالا دع نب دي ع ابأيف هنع مح د هيقل ىح حححسم

 ىُسَرَقلا ةيما 0 د لاك ور#< نب رضنلا ىنثدح لاق يار لا دس نأ دمع 3 اح آلا

 0 دوا ذا قا هيلايمنف ةكع ناوى نب كلملا ديعل المءاعتدك لاق رقش الا راج د اهارح لاق

 تاعففهريشوهلام ضِقا نأ ىلا يتكف مهاومأ هيلع اوقفأو شي رق نايت ديف ا حم ني كلم
 هريخاف ديرت نبا هل لاقف 50 ّق 0 راوح هل لحر ه.حصف ماشلا ىلا جسم نا هحوتف

 الاسف اهدحسم الذ دف قعد اغلب ىتح هبحصف من لاق ىعم نوكتتف هل لاق مأشلادي را هللاقو هربخ
 مهلع جحسم نبا فقوف همت ونبو شيرق نمرفناا ءالؤه اولاقف نينمؤملا ريماب سانلا صخا نم

 3 ىلا موضع رظنف زاحللا له نم اسرع الحر فيض نم م كيف له نايتفاي لاق م لسو

 انآ لاقف مهد مه يف قىفالا هب أواقاث 5 قفالا قرب اهل لاقي ةنبق 01 ا نأ دعوم مملع ناكو

 0 رح كفو يب لبال اولاق ىفب ت عم بهذألنأو مثأ اوقاطنا هباختال لأقو كش

 ا اناقينرذقي نم مف 00 ل ار ينا ديعس مط لاق ءادغلا انآ املف ةنقلا تاع ل

 0 اثممط لاق با رشثاا ىلا اوراص اءلف كاملا ا اويحتسافماقو ةيحان لك آو

 ةيراح تدرخذو اتاخد 5 + ءامعلا ىلإ اجو امهل عضو دق ريرس ىلع ع 0 نيتيراح اوحرخاو هب

 ن.لاقدلاشو ريرمدا نيع نع اهنم ل افسأ ان ماحو ربرسلا لع ل اي اهو ةئيطاو هولا ةتدح

 . : تنيلا دك تايم جحيم

 ملا>تنامافخ سا ف اخ كل تدب * .ةعيب حيباصف ما سمشا تاق

 انونكسياولازي لو اركتم ًارظن ىلإ | ورظنفلاثمالا يب دوسالا اذه برضي| تلاقو هب رابعا تبعت

 لاقف يتب راج ىلعمدقي ةوسالا اذهل ثم لاقواهال و« بضقف هللاو تنسح جيس. نبلاقف ًاتوص تع
 ىل اولاقو :موقلا مذنف موقت بهذف م وقلا ىلع تاقثدقق يلزم ىلا فرصن اف مق دي ينازل . يذلا دحرلال

 تببوف توصل تينغف تعفدنأ مث تاعك ,ايهللاوتأطخ تل اقف ت 0و تقف كب 5 اند مقال 5

 ةوفكدنع م الهلا وره هارى تلتف 0 د اهللاوانه اهأآل وا تلاقفةيراخلا

 دنعالمقأال لاو تلفن يدنع لباذهلاقويدنعز وك اذهلاقو يدنع ن 53 !ًدهلاَتف نوشرقلا

 ريمأ عمةليللا رمسأ ينإهحاص هللا لاقفربخلا مه ريخًافدمدقأ امعو ولآسم“ منمهلز "أ يذلا لجرلا ندب 5

 ناف نينم كلر لزتم ءاذحب ىلزت٠ نافلاق ءادح لمعتسا ىنبكلو اللاق ردنا ل 2 ليكمل

 ااا لإ ىلا لسرأ نيفللا يطا راملق كلما: ديعىلا ىعمو كيلا تلسرأ سفسط ةئمتققا او

 ادحمت رصقلا فرشءارونم ها جرخاو

 لزازت مل مادقالا لزلز نا * لضفلا نبا اي ذاعماي كنإ

 ليما نورقلا عادصا مق: * لزالاباتكلاو ىسومنيد نع

 * لدعالل اوحتنب يح قدال *

 كا زل ااا اذ 0 ا

 لح أ هل لاقوهلهرمضح اف هريض>ا لاق 0 مدق ىزاخدح لخر لاق اذهنم يشرقلل كللملا دنع لاق
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 ا ل ل قو سس انج نع م ااا

 نب دامح ان ا سس ل ىح نب نيسحلاو نابؤرملا نب فاح نب دمج قراكاو ةئيدملا لع نه خيش

 ىلع تلخد لاق ةئيدملا لهأ نم خيش نع نيكه نأ نع لكلا فاك د لاق هنأ نع ىلا
 يثرلا هل لاقفهف عأال نعل دخل ان: لس درا كاس لخر هدتعو ةئيدملا نشر رق نم لح ر

 اح دق لوانس م 0 هانت ىلإ ىراسلا و رطل وم ةعاجل 00 تينغام الا كنلع كما

 ليمح نب سا 0 نك هانعف |

 نك لا بيع تدمو * ةداسوب انط اولع تطشتشا اذا

 ار ||يجحاسالا نغ يغانت * ليا ررملا سفر رم تضاخرا

 اركشيو اهنق فرطلا راح حسو #7 هلثقع ءارما للبت قل نيو

 را نب ةبون رعش يف ىنغ 5

 اير أس 5 رحاوه د 2 0 ينريغو

 احرز 20 ا ةهص ةأهم 0

 اهدرومن 00 اهادر فروخ د ةفو 0 0 | تعا

5 

 اهريدغ اهنع شن ءام صيماعد 0 مناك امف موقلا ءاددَح ل

 هللا دع نعاس دكه لاكن هيف تامالا هذه كف عا رعشلا اذه يورآل ينا هل تاقف لاق

 0 2ع مم نءال نيزحللا نردع يفءانغلا < رفعح نب هللا دبع ىلوم ريك 2 | عفان وه اذاو لاق رفعح ناآإ

 ليعح نب تك تايب يف نا مح رك ذو ترحب للا ا لج م ا

 رن ب تاليح ف 1 تناكلا دانز ن ةماديق نب رفعح ( ينثدح) يا مر فريقخ مهازال

 | يفأ حلا يخلع موم نب د2 'نب هللا دبع ىتثدح لاق دعس ينأ نب هللا دنع انثدح اولاق ىلهملا

 | يسرافلا ءانغلا لش نه كو لاق هسبأ ل ناوفص نب ةرامت نب ةزجان يسوم

 نا الا 300 موز ا ءانملا لا هرافلا ن

 ىو طق نا ط لاه /| هرودينب امل نايفس ىنأ نب ةيواعم نأ كلذو موزخم ىب ءالو هيلع 0

 كحل نم دءعدملاراس (ِ ىلع ىو ماجا ماد اه را و ءاضم ملا رادلا اطوأ م ىلا نراشلا نيبام

 حجس,نب ديعسناكو رج الاو صيخلابا موني اوناكتف قارعلا نه اسارف : نيئانب اط لمْؤس رمع مدر ىلا

 لس م يراسنلا ل رس نس ا ا 1

 يناغ الإ كلت ىلع هعنص يذلا 6 ميدق ن ناكف ضد رغل :| رم يذلا وهو كلذ وحن ىلع
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 'ححسف ميركلا رخلا كلي دق * 00 | ١

 حرمت ةانعلاو كدنع لفلا يف * هءا ناني لع م
 حصنبو شغب ! نم دعوا * هنأ مع 0 يا

 حز : مآ اذكنم د 5 تلاق #* 5 ا لن اذاو

 هنق كلامو رصنلاب لو ليف ةق ناحداو رصتلا لوأ لش مي نال الا ءغلا



 (مع)

 حسم نإ ' ناكو ضار ءلاو 60 نا ع ىذلا وهو يلمع رعش ف هيلقف را هءاَنَغ م دق

 زارا ر طنب دة كل لاقىعزأ اب نع هللأ دس عن دم (ينريخأ ) ىسيع أب 0 ادلوم

 [اةيمكلا نير || نبا ءان ني ناك لاق ىلدطا ركب ينَأ ن 1 نع قحبا 1 ذو ىنئادملا نع

 دق مأش كلالهأ نوكي نأ فاشن للا قو لتتللاب 0 ري مهب ريد هو رصاح اهم اغلا لع نأ تقلا

 1 ل11 ل الل طرود توت عل تاذ 006 لع لل تناكو هيلا اولسو

 يف سانلا دهجو اهف تلاطتساو اق د ا تسلا رافعا لع تمعقوف حرلا اتراطاف سانلا ىلا

 0 ف 2 شيرق نم 5 ُِق ماك ىانلا ةأرحا تنامو تفاهم ةيمكلا 7 ا اورد هس 0 م ”اننطأ

 لا كروم دعاس ل لا 2-2 للا نم افوخ امزانح

 عجانو نك ناب ل١ ىلاء؟ اءلق كردي نكد ى قيصان 2 هو يندب ك اداع تالين در دام معلا

 ا هحلصرو هن هعضوم نع لورق ر ح>ح ؟دحأ تدب يف مد, م 0 | هللا هللأ مط لاف سانلا

 نا رثلا نه نيام اعدو اهدعا وق لآ و ىد ةلعفلا هعشو هدب 0 مه أه“ ده ما ايارح ةمكلا

 وح حس« ل داعش ناك لاق نا مس يأ نع ء يلكلا نأ قرحأو ) قحسا لاق ( اهامف مور لاو

 هس رافلان و:ةةيوربب نال نبال ةمكلانولمسي مهو س رف هلا يأ رف حج يبل ىلوم ي دع نأ 1156 فوم

 الاق هكر طور رخص 6 تيعش كح مالا رس 3 ا ينندحو ) قدسا لاق ( كلذ ىلع 1 قتشاف

 ىنئادملا ىتنادحو ) قدسا لاق 0 6 انآ يكب 0 يفب 0 وهو دوسأ ح مح عم نب كيعتس ناك

 ىلا ود وهو لاق نام انأ كا نك هنا 000 كلذ لع لق ين نع رفعح نب رص نع

 رو( قدا لاق ) حرس نب هنع لق كلةلودحاو هلجرل حرس نااؤ وه ناك ثركا نب لفوت

 نب ناك لاقو هالو هتك نم لق 2 ا لم رك ذف نايسح نب طاص نع يدع نب مييطا

 رغص ّق كلوش ناكو هن ا هالوم ناكو نوالا نا س> ر ل ناكو 01 اسك انطف عع ع

 1 كلذ نفرءتال تشع ناو هيف. يتسارف نسح الا هَقتع نم ىنعن» امو نش مالغلا اذط 5

 ةيايسلاب لوالا ليقثلا نه وهو ىل اعلا عاقرلا كب رعشا ىغت وهو اموب هالوم همم 6-2 وهف ثم

 ولا يرحم يف

 دس وع

 معانلا بيغ نيدو ككللا نكد 0 مداقتم ام للط ىلع ملا

 مياقلا ات رزا بيغملا هيف * اسع دق يسأر ناو ءايلا الول
 نا لاقف هب دنيا م ندحأ وه اذاف ا لع كنم هتعمس ام دع ىناب هل لاقف هالوم هب اعدف

 اهفقنف ةيسرافلاب ين ا مجاعالا كه تعءوس لاق اذه كلإ نا |او 5 وا ها ضعل ن : ل اذه

 10 رومو 5 4 و 6 2ك هالوم مزاف هللأ هح وأ رد 0 هل لاق رعشلا اذه ىناهبلقو

 دم>اأو 0 هللاقو جود نب كدينع هالوم هعمل لا عفدف هم هوعمسأم ننجو هف رظل هبا اوجأو

 ( ينرخأ ) ريظن هل فرعي / حا هيلع ز 0 مْ هنم م أانوص سانلا ل جرس لإ 0 : ناكو هف

 رع نوقحاملا نا نزع نوره ل انثدح لاق راكب نب ريبزلا انثدخ لاق ءالعلا 0 ير[

 0 جب ببي سي ل ل بباب ببال يبس



 (مخ)

 نب هللا دنعو.بكاغ ن باؤذ لتقو يزعلا ليضع تاكو ضاع" ناراسو ريكو تمزوف اديدش

 كلذ يف ةرداحلا لاف توءصلا ينب كح

 تارغم ءاقئعوللا يف هب تراطو نتن تقلع يجحضلا ف اليقع 0

 ءاوهلا وهو 9 يف هب تراطو يؤريو.
 ”بمتي كلاب رف كرم يللا «.ضع لا ردد "يذو
 هرم لي | نه فاعمي مو مهاخا # | او لا عقو ماعتأر

 4 ةئسالا قوف ارح هل. # صاع توملا يار نا ال 0

 تهم ةرازحلا دهم ةب ىلدت *.انحامر ىلاوع هتلظاام اذأ

 بكم نحر نمل _ مداوني# هن اك تاق حت .هيواما لع

 ريهز نإ 00 ةعقولا هذه .ىفو لاق

 رج ىلا لييسال كلا مكلا * امأزر نأ ف سلا ل

 هن ورع لاقو براحن م ةلبق ل موب فارعل و اذهو لاق براحم نم ةلدق رمس>

 ضيغل نب سدع ىبوزع دب ريوهو دعس نب ةيلعث تب نمو ةرازف ىن نف عمج يف ندح نب ةحراخ

 مهواتاقف ورع ينبو بابرلاو دعس عج يف ممتو ةفافكلا هل لاقي ءام ىلع مم ىنبل اشي اوقلف

 كلذيفةرداحلا لاقفةفافك موب هللا, مولا اذهو تافجاو مك تم هواش

 0 اممضت ى يي الملا يعارم 3 ا نم انعم نو

 دحلا غلبذا شيملا يرخأ عب ءدتل * انيخ ةفافكلا موب انفطعك 1

 00 غم ليس اجا با اد *مهلاحر تفنح' ساو تااش ني> ىلع

 دقلااهيمت أ لاطبالا نع تماخو # اهروب يريبسلا كش يهاذأ

 ودعتإلاو نيامار ءاطن ينو * ميلع قرضملا يفاعارس 0

 رللا وه .ءانثلا نا انناسحا * .مكخرب الاباال انيلع اونئاف

 م ةيسلو 5م نا زانخا جم

 كه باطملا دع نبئرلإ نب لفوت ينإ ىلوم هنإ ليقو حج ينب كو نافع 2 حسم نب ديعس

 ىلا سرفلا ءانغ لّشو مهم ءان غأأ عاص ند 0 3 ٍ نينغ 300 را -مدق2ه نغم 2

 سراف ىلا باقنأو ة.سوخ وطسالاو ةيطبربااو مورلا نا دكأو أخ |١ ىلا لحر مث بر ءاا ءانَع

 انسانا يا غلا كلت نساحم د دقو زاحل ىلا مدق مب رمغلا متو اريثك ءانغ اب ند

 اذه ىلع نغو برعلا ءانغ ن نع ةجراخمورلاو سر 0 يف ةدوجب و« يع يااغلاو تاربالا ن

 نايزرملا نب فاخ نب د ( 5 ) هدعب نبال هعسو هنو كلذ تبدأ نه لوا ناكف 0

 اذه ينغ ن٠ كوأ تاك ولأ نب ماشهب نع هيبأ نع قحسا نب دامح انثدح الاق ىك نب نيسلاو

 ماركا دجسملا نوئبي مهو شرفلاب يع هنأ كلذو موز ىنب ىلوم جحس٠ نبا 6 يبرعلا ءانغلا

 لإ نب نطألا - ذااز
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 ةرداخلا لاقف هدحو لبيللا يف لك ايو يوتثي نابز جرخف اعيمح اداطصاف |

 داه ءاملظلا ىف كرف قر د آر دو كلحرقيفر ل

 نايز لاقف كر نيكل معذ ناكو ةرداخلا درحتف راع 7 مْ نابز هيلع اهدتش

 رالف مل اسر ناك كنا ةراداع . كن 6

 ةرداحلا هل لاو

 رداغ رحاف هعنذ 1 #* عاش نء نابز هللا اخ

 2 0 دع ترو 4>ا9 0

 8 1 ا هنسدملا 1 نم يات 0 ل 3 تعوشس لاق 0 ىنادح لاق لا

 ةرديوخلا ةكر دعن له لوَش اذكو اك 0 ف راعقمالا تدشْوتي هل لد اذا كيك

 ندا ) ةياضفم هدا خلا راتخح نه يو ةدينع 3 لاق 3 يهتم ةودعغ ةيمس ت 55 0

 ندر راغأف ملس ىف نم لحرل اراح ةرداخا ناك ل !او لضفملا ىنن لح لاو ) يباع الا 0 تانك"

 هاظعأف نيد هيلع هلزاكو يدوم ىرقلا يداو 1006 ىلا اهعفدف ا هلبا ىلع رايس نبا

 ودا لعد س لاق كلدب يد وهلا عبس املف ةيلعل ينل اماح يرقلا ىداوىل اهأ ناكو هيد اهانأ

 ةرداخلا ىلع لبالادرف ردغنن ! نضال 0 كلا رقت نحو هنب وانتم يذلادهعلا ضقنل ايش اذه

 ءاحطا عقوو نايز هايأ ه ءاطعأك كك ىذا نا ينامعأ هل لاَقف نابزولا 0 هراح ىلع اهدرؤ

 4هف ا لاو 5 9 رداخلا نيبو هب

 1 ل_حو روس 6 مداش 0 كولط ن ظرك رذالا نادةر قل

 ١ لؤسل كل اهنع رخال د يجحضلا ىل ىلاعت يت ---- امبتققو

 لرلخ ككر) نإ انور اناإ1 2: .ةللذ:ناسملا اهو نآف ...١ ليفجلوف
 لضا نعو فاوددع مط * ةساعل ةيصصع 2 أهعمم 0
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 لوحز ماقملاو مهيأ امإو * وعدعواهدصاب دعو.تشناف
 فس سس يي سحس سس سس سس

 2بلس سس سس سس سيسي يي ٠ سييييييييييييي إي سس سس يييي يب سس سس سس سس سس سس سسببيلللس

 ينابيشلا وري ينأ نب وزمع باتك نم تخءنو ) هببس اذه ناكف كلذدسب امهْب ءاجطا حو لاق

 ليقع نم بلاغ نبا باؤذ ءاسؤو ةنالثمهيلعو لبقأ ةعصعص نبصاع ينل اشدح نأ هببآ نارك ذي

 مثومك .ىب ن٠ كلام نبليقعو تومصلا ينب نهو ورم نب هللا 1 ةعئبرأ نإ تملا با نم

 ترذنف مهعم ذئموي اوناكو براخحم ن٠ مهع« نمو ةرداخلا طهر دعس نب ةلم ىبوْنغ نوذبرب

 "لا زطنلل نلوم ب دا يسرب نصت نب ةيوجسو يتدخل يبراحلا كلامنب سيق بكرف هبلعتونب مب

 الأ نب ةيؤحاب ىلا هادانق يزللا رصن نب ةب وح ىرغلا كلام نب لتقع فىع _ اوند املف موقلا

 هنأ عا ين نع صولاق تاعفام هل لاقف تننظام ْ ع تك كيلا لاقف كنلاد ل اريخ ىلنافرصأ

 نيتئعط افلتخاو هيحاص ىلع امهنم دحاو ل اك لح 3 1 طق تاكا نءظلا يف يم لاقف

 00 اولتتفاف مهرذلأف ةباع ينب كلبا ينراحما كلام نب سق قاطناو هباص تقد ةنعط ةيؤَح هنعطف
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 4 ةراصخلا هانا نم 1-0

 عبري مقراقم ودغ تدغو *« ىبتمتف ةودغ ةيءس تركب

 (1)علتالا لازغلا صن تلص *حضاوب كتدتسافكل تضرعتو ٠

 نمهعاقباو جحسم نب ديعسل راتلا ندالا يف ءانغلاو ياعثلا ةرداحال رعشلاو لماكلا نه هض وع

 زر نبالهنا ةناب نبا ورمع رك ذو قدسان ع رصنبلا ىرحم يف رتولاقالطاب لوالا لليقثلا فيفخ
 امو شي نع حرس نبال يطسولاب لمر فيفخ امهفو ورم نع رصنبلاب ل ما لق ضر امهفو

 ةدصصقلا هذه نم هيف ىنغي

 0 ما ها كرد ىلا :
 عشعشم حييبذلا مدك قئاع نس مهحتبصف ل

 امليفو اضياارحا لقت كم دع تالا هقو ورم رع سلا لزالا ىلا نيا ل ا

 هرب اهقارف لبق اهم يعتم : ىا دج ناطاح يعتمتف هلوق 0 ديح نم حب لوا ليش ةيولعأ

 هيلع دشو ةيضاملا تالاصملا ةقانلا هنمو يضاملا تالصلا لصاو اهقنع ينعي تاصلا حضا ولاو مشل

 نصتنملا صتنما وهف رصقال ىذا ليولطلا رهكلا اذه ىف تلصللو مدت نم ايران يا الع سا
 هيحاص ىلادقر تدل نس هو انع نم ةدرتان وردا هنو تملا ساشا رس ا
 ءاملاب قرقرملا عشعشملاو قزلا ينعي عرتمن 1 وضِبالا صلاخلا حضاولاو كلاةعىلع كتبلغ كتبتساو

 0 هيسلو ةرذاملا رابخا -

 تايح نب كورح نب ندح ب سوانب ةيطقةمسأو اضيا ةردؤماو )0 هيلع باع بقل ةرداحلا

 نب نافطغ نبا ثير نب ضرغب نب دعس نب ةبلعت نب نزام نب مازر نب ةيزخ نب ىزعلا دبع.نبا
 نب دمع اذه هبسنب (ينربخأ ) لقم ىجاه ىعاش رازن نب رض نب نالبع نب سبق نب (©) دعس
 يمس امئاو لاق همت نع ىحيصالا ىخأ نب بيرق نب هللا دنع نب نة رلا دنع نع يديزيلا ساعلا

 : ١ هليرازفلا راس نب نابز لوقب ةرداخلا

 ل ءانصر ناس اكللا عودا كنك

 رضاحلا ةدلو اهب فيطي * ةيوححم عدافض زوحت

 ناداطصي ىرازفلا نازو وه جرخ ة رداخلا نا ىاسشلا و رعوبأ 0 محضلا ة رداحلاو لاق

 نبا لاقو (*) 0 ةرديولاو تقل ةرداخلا دنع نب دمحا نع القن ىراسالا نبا ظفلو ()

 رن تلح مظعالا مس مظعالا نب سيق نب ةطق همسا نا ليق دقو دمحا نع القن ىرامالا

 تسلا قانا 3 مو ىرزعلا دبع
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 م6 هبسنو فافدلا ميحرلا دبع رابخأ لج

 ا دنع ليقو دعس نب مح >رلا دبع وه ليقو مساقلا انأ ىف و < قولا لضفلا نب محرلا دنع

 الدو ( ركذ ) ةعازد ىلوموه لب ليقو سق نب 000 لآل ىلوم دعس نب منيهلا نأ

 ينرضط ترهظدقو ة ةقرلاب ديشرلا نوره مايأ فاقدلا مح > راادع تر لاق هيدح ةيوارلا ادامح نا

 وهو هتءنص نم هنارك ذف هنع لئس ابوص ذئموي ينغل هتعمسو

 لوقأ تاو تحب اذا كفو 3 مكبحأ 2 نيردنول كتيدف

 نإ يلع يريذخاف ساعلا يبا تنب ةطير هماب فورعملا يدها نب يلع ىلا ا مح > رلادبع ناكو

 ةيراح تنغ لاق لذعملا نب دحصلا دبع ينثدح لاق دربملا ديزي نب دمحم امدح لاق شفخالا ناملس

 ٠ ديشرلاةرمضحب امو

 بسدكم ريخو مان ريخو # ب ردعلا يتفايأ يل اال 5

 بسحلاةورذن نعدج ر ضق * اذا ىلعاب كاد_ح كالعأ

 ليق نمش الو هلاق نم 1 هللاو هتملع توص اذه ىئذام يديسابا ت تااقف اهقنع برضب ماا

 هللاةفرض> اف هراضحاب صاق فافدلا محرلا دبع نع تلاقف ا نم اط لاقف تقدص امنأ عف

 برضف طايسلاب هل اعدو هودرد>ف هودر> 1 نيو ىنيب هيف رخاش رعد ينغتأ همأ رظن ضاعاب

 نب هللا دبع انثدح لاق هيورهم نبا انثدح لاق لع نسما ( ا ) طوس 0 هيدي, ناي

 نب ىلع ىلع تا> دفائدلا مساقللا نب ممحرلا دبع ىل لاق لاق ربح نب دمحم نع يئارطقلا نع دعس 3

 هتيراح تغفةيوصنم هيراتسواموي ةظير

 اواوهت ممع رسبلا ايدك ل38 اند اون مهانمأ 1

 ىلا قعلخ لاق كيلع يل يش يا دحاو تبب ةدايز همام يفو توصلا اذه كشنغنا تءارا تاقف

 ٍؤ هتلغف ىلع

 لمحا ةعيطقلاب اوم“ نيح الو # انئب ناكىذلا دولا اوظفحي 0

 فندحالا نباسايعل رعشلا # 0 يوب ةش هدنع تَقاَف ىلع اهعلشل هتعا> عزف لاق

 ليهد يب لوق نم سامعلا 0 اذهو :رصنلاب جره فافدلا محرلا دبعل ءانغلاو

 كس وص
 0 دحلايف انلعاودازف * م-مننعأَ تك“ نان ا[

 كا كيك يدا ]كارو لعق ورك م لقت ملم اه اولقو

 نبالو ق>سان 6 را ىر# يف ةباسسلا لمر حرس نبال ن نام ةعدق يناغأ نشبلا نبذه يفو

 بر معو متل يطسولاو رصنتلابلمر بفيفح هيفو ورم نع يطسولاب ليقت فيف> ىتئ اطلا روزرز

 تس وص

 نط ولا ١ لت وو د
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 راسل صف انرسو م * الكلا ل انوامعإ

 ريمضلا ةئسلاب تقطن * بحاول اني دحو

 وودصلا هفاحا يرش عد كلامك

 ينئادملا نعوم ونا ا لاق هنو رود نب مساقلا ب 0 تك لاق لياع كب ندجلا ( ينادح (

 را يف هلوق يدهملا دمصلا درع 6 2 دشنأ لاق

 انانوز اهلاخ جاز 11 ١ ليك, ةرادولا زغلامدلثمءار 1

 لاقف د ا كلذب تدق د5 2 دقلو اهرش دق نه ا اهفصو 2 كحل دقل يدهملا هل لاق

 كيلا ينانيئمؤملا ردا كب ردن امولاق ا 0 نق لاق يحج ماكنت 1 قس نان هولا ريفا ا

 اذه او ) نسحلا لاق ) هللأ كحق ب نعا يدهملا 1 لاق اهف رعنال تنك نأ اهمفص ترحأ)

 رعشلااذهيداطا ىسوم دشنأ ةشاكع نأ راكب نب رييزلا انننح لاق ىتثمدلا كاع لإ ا ربحا

 هل و5 هدا مْ

 لحي ىلا نامحاب تدش لخ الخ .*  اتادبز نم ساكلا لوضف ناك

 تيدك لاَقذ لعفت الو لوح 121 كانم ىلا ا ريمأ ملو لاق رّمخا دح كندلجال هللاو ىسوم هل لاقف

 تدح أ لاق ١ نما َتد 1 ماكت لاق ىحح ملكت ا ىد نامالا لي لاق ا ام لاع كة اهتفصو دق

 ذك نأ اهفر را 5 تدلل أ 0: كارد امو لاق كدحا دق ىلإ كد لاق دج ع مأ اهفصو

 ةبردحتلاب الأ ال اهفصو ناك 0 كعبل عل كلذ ف ع 8 دقق يناح: أ دود يجن ءطل ا امفصو

 اميو كاهدأ اف هللا كلتاق ينم كتليحب توهم دق هل لاقو يسوم كحضف امف ف ًاضيأ ينك رش

 هلوق 0 رعش نه ءانغ 4 ثدحو

 نكن ودش رع ا هلعاوبصو 2 قراإو تيواعلا ةفلا اذار
 سن الانيعا هبا ولاق اوقدصولو 3 ةرظن نا نيعا ن. هباولاقو

 انما ما ابل
 _هاوش كاوه أمس نه لعو د د.ماح كف رط ءامو بودي يفرط

 اهنم و ةظحل ءانغلا

 انا ليم الا عطأ ا در ناكملا و ىوولا ةنلع
 رمد الو لوط الف اماوق تك دع تلد ذأ قح تقلاخ. تهتشا6 اهنمو

 روفاك م ىف اهتلمات اذا 23 عع نوللا 2 ةنارفعزو اهنمو

 رو>عجد نافحا فق 0 0 0 امهذي لطلا طقس نأ لاخن
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 * هداعم لاح رلا نم ملحلا ين

 * هلك ةبح ناك دوعب َْقَح

 أ اهفك  قنطنعو قيلت. كلط

 * ًاعماس تاو ىيباام تعمسف

 0 ل

 #* دئاع ىلق داع دق نا

 3 اهف ضي هلاقاممو

 116 تل
 # يدعل نقاك ىرتش كلاب الا

 هع انلقا يفرد: ةرعسع نم مكف

 * انلف ةفاجل_م ان تحن

 <: قامز دال يبحيصل .تلقو

 * ان نقلا موم نم فاز

 3 را دع توملا تياف
 اهايا هقارف يف ًاضيأ لاقو

 ل رازك كلع' ىلع قاما
 * ىوهلاىلعوةواشئءنوفحخلاىلعو

 2 ماحلا بأ ةلضع

 « اب ىللال نيلوح اهسلاط

 # تعاكي يادي ترفظ اذا تح

 2 يظن نشأ. ءامخأا قلك
 3 2 تس

 نانلا اهدوعو ءانغلا نيب

 اقم و1 تلاع : ةدودشم

 ناحيرلاو حارلا نيب دوعلاب
 قل سل تكسو

 ةارلالا يف وللا لأ ينمو
 ا برطم دوع نيب نم

 تيفو اك تيفو يدعب لهو
 تن اثذاو ا ذآ كريصو

 تيحتساو لأن وبع تح
 تدقق سارت ١ فراح
 تينوطتا ى تح هنأدب كاوع

 ها مسعل قا مو

 تيل نياو تحرتساف اراهج

 ران .ةبايصلا نم داؤفلا نعو

 رادقالا يني ةفد عاد

 رح ا ناصح نيل
 ارا نال ا داع الو لدا

 راضنالا اود رضق سمشلاك

 هلاك 1 رثو انامش رو ا #3 انراكو ةاتفلاب 0 تداتو

 رادقملا نشب قركو انف

 تحسس ومع

 ريمصقلا هدم ىلو د يذلا نمزلا 0 ىفهل

 رورسلا ينيعرشو
 لا 2 ا 2 ىوولا قلك هذا
 هيل يمص واناعو

 نب سيبعلا ينال هيفو .هتشطرك ذي. لو مهاربا تلتك نم نولا ضم نيالا تال مده ىف :ءانلا

 تايبالا هذه ماو لمر فيفخ نود

 ريذملا رمقلاك نسحلا يف »* انثب لصأاوتلا هحو
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 #3 اناح جازملا ةنسلاب تش اه اح 0 "اع جاز للا اذاو

 اناضوو بتاج قرر وطلاب < ةطيستقلجات تعدم لاو

 ادد ره تلح اذآ ا يع + كنك ادد نامل كعك

 00 ادرغ *
 اناس> لامهثلا اهدب ىل ىلع يبات #

 ااه هلع ان لفلان ود 2
 ار نوكأ ىح اهنزم + 01 5 ا 1

 ةدب رد ءانغ 2 دوعلاو

 هب تقطن اذا اها 5 00

 ل مظعف هادا ا نأ لحرو ' 60 0 هذه معن يرشاف ا لَه ند مداق مدق 3 + لاق

 صهدلا قرف لا 4 فهاذخو هعبطو هنروص 0 0 رم لوط ص مهتساو امي لع 75 ر>و ةشاكع

 يندشتاف ديعسنب دي لاق كس واب اع هب جوشو عقلا اهف لوش نأ هلغشو هدكو 21 انسب

 كلذ يف هل بأ

 ليجلا ةلص نك تنام عجار لهو 37 يضمام ند وعإ لهي رعشت يل الأ

 ىلص وأب هماوكما مول هب ا يذلاانساج لثميف نلجأ لهو

 لد ملا َىَح ناحل ن نان 1 اًيلع »*# أهبط لصولا ةدل تدص ةشع

 لقعلا عم يكل نأ كَ لحرت * ةيور ساكب انيقاس راددقو

 لتقلا ٠ نش تفاخ تالا هع أ د تربطف جازلا لام جشو

 لصتلاك دحملل 0 ىف 6
 ل

 0 000: الا نيعو انف

 اهنا ا اذا

 ىوهلا ترطمأ تاذلل اكرأ مف

 اهيف هلاق امو

 د

 لع اهمك م هولا نامل تيار ع

 قم كاك ك5 يوب لم و 4#

 يتاعدرو٠الا نم صالا ىلاو * ينالبو يناس كح معنا
 يناكبا ىذلا نم 36 هلأ يذلاو يدجو نزدجمول معنا

 قى

 نازحالاوت ا رسلانمىدف ع كيلع ند 7 ع

 قا لب با اجا 52
 ع

 دقو يأت يوولا محردق معنا :|
 نإ شوش تونك و ينيرش نضع  .ةطفضلاب

 نام لكن, هلام قناكف :# ىلا مانيلا كلثم
 نادل 2 للفقلا هفو رعم

# 

2# 

4 

 قايحلإا :ىهرا تندر ينبح * ياقم عمادم تردحناو مهن

 # معا

 * ىوهلاب كننع ر حس ةرظن :معنأ

 نان رقم كريد هؤواودو : هواد ند ىئد وأ ينتاب 4

 37 قا وم ىل سلاح 0 و اذه

 محم # اهتسلف ةيادرأ - «ةعّْزات

 ناد شع نيبو معنلا نيب

 نانشلا انقدع ق“ةبط
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 لكنت 4 هلأ كعل همم ملأ 2 هيلع تفرتشل مهرادل حانح ن م الا اهار ال تءصئس# 4 اع اهمأ نس ناو

 ,قتدعودق لاقؤ 0 يف ءاج مت هيمأيف ىداكو رحدزب 0 كلذ ىلع هن "اعف بهذي 7 ا امالك

 1 راااهنلس امنا اللاق ةتيعب موب ىنعدعول !| كل تققحلهف هل تاقفتلاط اهلا ىاوكش ن نال ةرايزلا
 الب ةدئافلا نم اذه يف كل ' يش تأ يضمام راس نم 0 هللاو اذه هل تلقف ا م تااَقف

 ع 0 سائلا منقأ تنأ هل تلقفا ان ار من اب لو اى نا نا ىل لاتك دعو نك 00

 ناىل تلاقف اهدعو تزجتتف معن ىلا تيضع لاقف كلام هل تلتف مومهملابلا فاك وهو نيموب

 | نعىنتن دقو اهدلوىلع مالاو اهخا ىلع تخالا ةقفش لع قفشت اما لعاو اهحصنتسا ةيحاص نك

 كفو قش ىلع هنم صحت ال م يضف لا ناار اركمو ارادغ كاجولا قف نأ !اقو كلذ
 ةيسيفلل قد 1 َ ينع تعطقنا

 معصلاو دودصلا ينع مفو' * مرصتم ءافصلا لبح مالع

 مرجمو هاضرم عبتت * انمز همسا نع انك نما

 مرطضي كيلع يباقو ينع * ةيهال تناو ىربص ليعدق

 مدعلا هل ىتءاس نمو كنم * ديس ءافولا لبح ذِح نم

 را اا مكبس (نناو ينانأ مكف

 مدنلاكل ًامغار اىغاص 3 كا ايماوا ا

 مصتخم كلا انُقو.اوماق * اذا ةاشولا نميلذخ براي

 اومعز يتدبح اولزسي ى #« اط نوسوسوب 0

 مست راعتسملا اهلقام * مهيعس لضلاذنم تاهي

 من اهو نيت ىلبح * مكظيفب اونوم اس
 4# تسلم ياقك ينوك * ِ ةادعلا قمعتال : هللا

 ثبلأوف اطهحالصتساو اهلاددادرت لاط 3 ” لاق اهريغا هنا ىلقو 1 بيرعل تايبالا هذه ىف ءانغلا

 ينع تراونو  تريض>ف ينعدتسو هدنع تاصح دق اهنا ىنماعي سمح موب ف هتعقر ىنءاح نأ

 انيرشو .اًمءحاف' تحرح ناملاةت ل ف ىمشتحي 1 هو يفاب قرف 5 اهرب وهو ةعاس

 اهيف بتكف ةعقرو ةاود دكار تقرع مث رصعلا تقو ىلا انسح ءانغ تنغو ||

 انارأأ 'ةعامج نانا ةوبا ده ذيب انك قتلا: الحل :ايقس
 ابارش موركلا نم معنا| ابحي * اهفقسةوامس ترام ةف سغ يف

 انام هلقعي حيحصلا عدت * افقرق الودش اهاقسن نحن ذا

 ايايرز اهلا جازملا دعب * ةرانو لازغلا مد لثم ءارمح

 000 ترف دف هنا نما < [مانبا ناك ةيراحت تنك نم
 ( اهدنا انتم فيطنو ا * ابنك نم .اهساك اننح داذززا



 البوط ارهد ينفطالتو ساكت تت كف ءاقاتجا دالوأ سس اهاريشا 31 8 جرشاو ْ

 «٠ وص ظ

 م هدر ادخلا هناا نم جو ظ

 اناطو معتلاانل ماد تسول * انامحالا انل تعمح ةليلاب
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 أبان ص هلقعل .حيحصلا عد * افقرقال وش اهاقسن اندب

 اايرز اها جازما دنع *« ةراتولازفلامدلث. ءارمح

 انانع تعش دق ةضف نم * | تناك عراخ فك نم

 باس لامشلا ف كلا يلع ىتلت * .اهب ترقن اذا اهانعي ناكو

 قالطاب جزه راتحلا هنطلو فافدلا مح رلا ديعل ءانغلاو يمعلا ةشاكمل ر ءشلا * لماكلا نم هضورع

 : يطسولا ىرخم ىف رولا

 د4 هنو غلا ةلخاع راخا 22

 مهنا لاش عوفدملاك مع ١! ينب لصأو لأى ند ةوصبلا ا ىهنلا هعمل دبع نأ ةشاكع قوه

 لاقف مهؤالب نحو نيءاسملا عم اونغو اوءلس اذ تاططا شرف مايأ يف ةرمصبلاب مي ىنب اولزن

 كلذب اويقلفم اونو ناوخالاوراصنالا مت ار حلو وجا كرما اونوكت مل ناو متأ سانلا

 معلا يني مههشيو ةيحان ينب وحب نادع« نب بك وهو ءارشلا ضب لاقو برعلا ةل+ يف اوراصو

 0 2 هب معلا لثك * شيرق يف ةماسلا اندحو
 هنا لا نع -ق تا نا ا و يسع ( ينربخأ )مت قاس يف يورو

 مءلاوذ تدماف عشاحم وذو 9 وب تاتتقا ءا>مال دب رمان قدؤرفلاو 0 قئاوت ا لاق ةذيبع

 معلااونب اولاق الو وه نه رير> لاقف .عوبري ىب اودرطف بثنلا يهنأ يفو ,ثواحو عشاجم ينب

 : مهوحممي رير> لاقف
 بشنألا مهيدي يف معااىبالا « هب ذولا نع نم قدزرفللام

 برءلا كفرعت لو يريتر هنو * ؟رادزاوهالاف علا ينب!وريس

 مدخن الو 00 هرعش عاشو رهش نم سبل ةيسايعلا ةلودلا ءاريصو للعو ءاش هشاكعو

 ىلعىنادحلاق هيوروم نب مساقلا نب دم ىنثدحو كك نبا ) 2 ) مهحدمو ءافلخلا

 ةشاكع نك أ لاق لاق يرصللا تناكلا ديمح نب ديعس ينثدح لاق ىبأسع الا نبا نع نسحلا نبا

 اي 8 مكي الو قررته داكن الو رشامتت امك و اعلاو ىكاهدص ىمعلا دمصلا دنع نب

 ةهاكفلا نس ذخا ريغ ركفلاو ىاقلا | مسقم هتدهع امج ةئيبلا ريغتم همايأ ضد يف ها

 معن هل اهل لاش نييمشاهلا ضدبل ةيراح يوم . هلأ ىقربخأ مث ايل اهم امتكاكف هلاح نع هتلأسف حازملاو

 د لاعالا ب 19
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 || لس لل لل رة ءسشنسسس

 ا تاق لاش يف راسن لاقف ةهاشلا ىأ ريخ هتريخاف اذهام لاقق هب هتئغو ان هيفا تامعق لاق
 ال رح نأ تلق ىدهمال ينرك ذاف لاقال كلقفرت ثدح لدلاقو ينءاجف رهشيضم مث ةهاتملا |

 لاَقف هب همنغأ ين هدعو 57 أرعش لقف

 -سموخ
 نعال تا ورحأ رخأ تقلق . < :ىرعش تل

 رهشدعب نهد ريب او نم #* لايم 7 كو ا باودام

 كو 0 اذ كل. دك عاجلا ١ نا لاق تاطحات نسب لع لاف يدهملا هب كيف دير لاق

 سلع هللا 8 ام نينمؤملا ييمأ رعدق هل ت تلاقف اكن امأ هخاس ال ام نايحمام 2 هلو

 0 داأسف مايأ نس , بها اذن تملعاو لاق ىلعفاف لاق اذه 5 روكا نا كرا رك

7 
 0 تمل

 لاَقُف هب هبنغأ 1 ةييشام لقق قيرط طلا تفرع دق تلقف ي دهملا

5-0 
 عدو 2 كلام 7 #* هلام كئاجر نه ياك تر 1

 0 اهقر قا ا وا 00 اا

 2 حاجالا دعو ل نأ * اللوقأ © تسايتسا انعرلو

 ا 1 قالوا كلذ تاكاذ تلاقف تعضام لاقف تءاحف ةشن ىلع لاقف ىدوهملا: هتف ديزي لاق

 لاقف .كلّدبةهاّملا نأ تملعأف ههركت ايش لعفال ت هك اه لاقكاذب رام نمؤلل را لمفيلف هتباو

 لاحرب نهو 0-0 * لاماالا لئا ىح كتم تعطق

 ىلا ناحتعي كدعو تاو * ىلتاق كؤاحر ذا كا ناك ام

 نأ هحلِو 3 ها تل 2 ل ةقرن تارلت عمل يلو
 ا ءاووح طر لاق لاق هسا ن ء قحسا نب دا ينثدح لاق ىهزالا يبأ نت ن2( قربخأ )

 تلقف ءانغلا 8 8 ءاقرزلا ىلا 0 ةيراح يف رع نكن رق او لك ةنسداملاب كا

 ” ا اتاتلمسا امدنلاب تلقق كدنع 6 تاه كلاَثق ىلق دنع ينوكو يباوج درو ىلوق يعبذا امون ا

 ين ٠ يبمسأف هللا ءاشنن ا ةلودل 3 3 ةلذا لب تاّقذ أمف يبهط ع ايمسا 5 ةريط ع لك

 تاقف لقف ىث كدنع ناك مسي يو تأ اقف

 21 1 م للا دع ادق 0 ١ كلت
 دح مكبح نهتشعام الئاقالو * يتدو» كاود 0 7

 هللاوال تاقف 0 ةماغ جايتها مأ ةمحم طرف نعأ للا كدشنأ تلاقمت اليوط ىلا ترظنف لاق

 تلاقفةبحم طرف نع نكلو
 ىلق نم ةحلا | ضوصخم ت ازالو * يوطلا كتن>ال سانلا بر هللاوف

 ت01 ل تربط ريغ ىلع * نكتالو تّسو دق ىناف يب قذ

 ينثدحتف هكلست تناك ىذلا قبرطلا يف يناقلت تناكف اران يباق يف تمرضأ امن اكل هللاوف لاق



 "ا

 اع , مهأرب ا ناكو كانا ندع هناراشا دحا . نهدكو ناءجحي نا . نهرصاو اب وهف محد ن» نيف

 ادرفنءناك امهيلع لطب أف سانلا ىف اهرهش ىقح كلذ هنف رع نم كَ ار ع وهنباو وه نونع

 ديشرلاىلاو نه ةعاج ىنثدح لاقيسومنب دمع انثدح لاق ىلع نب 0 قرخأ) كلذ

 ام ىديملا اهف و زحاتي ةيتع صأ يف انايبأ ةيهاتعلا وبا لاقف ةيهاتعلا ىنال اقيدص ناك ءاروح ديزي نا

 يههو اهب هانغ سفنلا بيط ىدوهملا ىحو اذاف اهكوزت نم هاي هدعو

 ين كحال نم ل اذا« حل كولا تف دكار ْ
 مسرو يب كيلا بحي قنع * هلام كئاح ر نم يفت تب رشا

 مشا و هقرب لياخم يعرأ # يرظان كد وح ءامس 2

 ميرك حاحتلا نمض ىذلا نا * ال,لوقا مث تسأيتسا امبرلو
 هل لاقو ةهاتعلا ىناب اعدف اهم هانغف سفنلا بيط هيف يدهملا دحو اتقو اط ىخوتو نط أف عنصف

 اهضعس رتشاف مهرد فلأ نوسخ هذه 1 ه تعنم امتالوم نال اهلا ليبس الف ةبتع اما

 ةييش انثدح لاق نانزرملا نب ها ىنثدح لاق ىمح ( نرخ ) فرصن اوةيلا تاح ع مع ند 0

 م الكش هجولا نحل اهل اهم اودع نير ا كف سابعلا نب هللا دبعنع ماشه نبا
 دحأيف هازال هيف ةليمخ ةلصج يرتنأ ءاعت تنككامو هنم كش الو فظل احلا 0

 ءرك د شلو هلم عقرب مهارب ١ ناك عم ءماح نب ىلع ىلدوملا مم ىأر .المصعتب ناكوديف امن ا الا مم

 كلام 5 ًاقدع نوه دخلا 1 قدس هنبإب 0 ا وةمدقت ” عضا وم ىلع هنيو لمخلاب

 روف ودمر ةيلع مغاف ر ضتخأو ًاريدش ا م هقراش نأ داكبال ىميغا جرعألا

 - هنري كلامو | لاقث تام مث هنع لاس مداخلا

 كتمروص
 ديدح ضغوهوبرتلاىفراص * ديزي باشلا نم عت |

 دوعسلا هنربادو سحب هخم:6 هلباقو هيهد هلاخ

 ديعبلا هم هلا ىناطو * هحولكن مهامدتؤز ني>

 درعتلا هدم عدن ج-#_ كي ملو ديزي نأ "مل نأكف

 0 )ةنا نبو رمع ةخسن نه رصنيلاب يناثلا ليقثلا نم نحل زرحم نب نيس تاس الا مدعو

 ْئل ”د> لاق فسوي يبا نب دمحأ ىنثدح لاق هيورهم نب مساقلا نب دم انثدح لاق ىلع نب ن 5-8

 نب ةئييعنبنمحرلا ديعدمجم وبا ينثدح لاق روصنلا ىلوم ناخرط نب دايز .نب روهمح نب نيسحلا

 ا ىنلك لاق ينغملا ءاروح ديزي ىنثدح لاق ديز وبا نوءيم نب دمحم ينثدح لاق ىلؤدلا ةيراش

 لاقفهبهنغا ارعش لق نكلو ىننكمي ال مالكلا نا هل تلقف ةبتع ىف ىدهملا هل ملك | نا ىف ةيهاتلا

 كسوص
 اهفكي يدهملا مئاقلاو هللا * ةقلعمايندلا نم + "ينب يفت

 امفامو امدللكراقتحاامف #١ ينعمطل 3 ايا الىلا
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 دلو ةقرفل هيلع كبي * ملو هتكب هدالوأ م ال

 دك هل تقر مح الو * أَو ؛االو ب تخأ نب

 أودحس هيعأ م ا 0 لب

 كلذ ف“ اضاأ لاقوب لاق

 راد يف نئيراجاحبصأف * درجت افق يمعالا عيت دق

 داع و داك عوير د# ابحرم ال ضرالا عاقب تلاق
 راجلا ىلا رالا ضغباام # امهئاش دعب ارواجم

 رانلا يف رفاكلاو رانلا يف # كالم ىدي يف ًاعيجا راص

 لاقهسبأ نع دالخنب دعا 02 دم نت رك "نع 0 ضع 0 رع نب ىحي دحأ وبأ لاق

 انمدح لاق ىلغ نب نسما (فخأ) هنس نيعيسو ا غاب دقو 2 نيّتسو نا ةيس واشم تام

 ةقدب زاامهع ناكو هشتشي نم هلزنميلا ثعب اراشب يدهملا برض امل لاق هيورهم نب مساقلا ن دم

 ترك ذف مب ال ىلعنب ناملسلا ءاحم تدر: فا محرلانمحر لاهللا مسب هيف راموط هلزنم يف دجوف

 | سو يع تأ قم. الالجأ عع كسا او ةلع هللا ىلص هللا لوسر نم مهبارق

 ميف تلق دق
 تررافعلاب افح نييلبابلاك # مهمهردو ناماس لا رانيد

 توراموتوراهبتءمساك #* اهؤاقليجريالونارصببال

 ىدنع قفل هاجت امل هناف 0 دواد نب ٍبوقعإ هللإ ي ز> ال لاقودلتق ىلعمدنو 035 يدبملا 2 أرق أملف

 لاقنايز را نب فلخ نب د#( قي () مدن || ىنغيال نيح تمد مْ هتاتقف قيدز 5 لع ادور

 هغم ناك :ةر ىلا ىدهملا ٍلزت ال لاق نوره نب دمحم -- لاق كلملا دبع نب دمحم نب رمح انثدح

 ناكف 0 *عةنالع هب رضف فانلا برض هبرضا لاقو ًاراشبهنلا عندك ةقدان زلا بحاص هيودمح

 0 ثا كليو لاق هللامسإ لوقت الو برضتأ قيدتزا لاقق كليو ىتعِحوأ هل لاق ًاطوس هبرض اك
 اهنمعضاوم ةدع يف ترك ذ دق ةريثك ر الو ف رصلا كلذ نم تامو لاق هيلع ا وه
 قدر دام عم اخو نونغلا هيف ىنغ يذلا ف هرعش ضد يف تد رفأ اهماف ةدبع عم 5-7

 عضوملا اذهىف اهعيجج عمجم ملاناف ىلهابلا مئاه ينأ عم هرابخأ كلذكو تدرفأ ًاضيأ اهناف امهمحاهم
 تاتكلا 0 يف طرش امسح هسفنب 5 امم فنص لك ناك ذا

 م7 ءاروح دير راخأ عمل

 انكلو هناك ن ١ ةأنم دنع ترب كك نإ تنل يف يلاوم نم مث ةنيدملا لها نم لجر ءاروح ديزي

 يدوملا ىلعمدق نم ناكو ىبصوملا مهارباو عماج نبا ةقبط نم ةعانصلا ثكنات د فلاحا

 ىلصوملا م هاربا نادغاب هيايك| ردع 2520 ولح توصلا نسح ناكو هانغف هتفالخ يف

 0 سلو نوف هكراشو راوح ةدع 2 ءانغلا يف هتراشاو ةلبامش ىلع هدسح



 باضاط نث كي.دل تطمش د ةحاح رظنم ىلعءاوثلالاط

 تالحلا ىلع اهتمالم تناك * تب ااذافاهردةريزغلا ىطعت

 سلف اهرد ىلا لصوب ١ اذا يتلا ةريزغلا ةقانلا 5 نم ل الا ل زمع يدهملا ن م 3 بوقعبل .لوش

 نبق م وه امنا 2 2 | هلق نم سل ةفيلخلا كلذكو أمم كاحلا م وه اغا اهاش ن م كلذ

 يدهملا مدق اماف ا ةرصنلا ىلا فرصناف همر>و هيلع بوقعي كلذ فطعل مف لاق هيلا تدفلا

 كلذ نم ايش ارا ثذ طع ِح باوقعل يدب 000 رعشلال دوو 236 رطل ةرصبلا

 هيف وحجم ادب ا 3 هل او / اف مثتحم 6 انهاه لاقف يوحللا نو ل ىلا داش ءاخ

 3 بلا كم ماع تماقو قيدنز 0 نأ يدهملل ساو ل لاَقؤ تدودعا 0 را 3 هب ىعسف ىدهملا

 نا هح رخأو اوجرش مهحورذ فرأف ا كه نبأ عاق نت ولا راما اغ دقو كلذب يدنع

 تارمصا امو كن تا 0 ذا يديلاح 0 ةحطللاب أو 6 لك قروز يف كوم 0

 هاو عمك قا نيدالخلا سعاو ةئيقسلا ردص ىل اع مقا هن حف هحطللاب هيقليو فلتلا برص ًاراشب

 راشب ل قف هللا دمى ال هارنامأ ريضح نم ضعب لاقف عج رتس لع كلذ اواعنفهسش هيف نوُاتي ابرض

 طاسلاب راشب برضامل لاق جاحملا ندعم 7 لاقيلهابلا ز درج ن ”تنعق 1 ىلع نبىحي لاق

 لوش ناح ىئن 5 قمقمشلا يبا نيعأ تب هَ لاق ةضملا ف 0 رط 1

 ةنمؤس ُُق 0 3 د درب 0 ا نأ

 3 لاق -ةينش ند رم 0 يااهملا رمت نب تييعو اع نت هسا دع 5 كمآ( ىف

 م رقلاب هننلا ثثحعب الأ فقد رم 5 ةرصمئلاب 0 ف ا متبل برضو ةقدا ' 0 تبحاص رابخلا كديع يذهملا

 ىندحف ةيش نب و لاق 4 ةيس ناءس نها دقو هنافو 6 لاق ةحيطنلاب تام و ا ؛ادطا و ةودكلاو

 لجرلا لاقف تمي مل لاقو كلذ ننوي ر 6 عان انيلا راثب يعتق سنوي دنع انك لاق يلع نب ملاس

 نيدءال سنوي لاقف يضر يتح هل فاحو لعو ف الا : لاق ةتيأر تنأ لاقف هربق تيأر نأ

 بهذ مهني ناكو ريشي نيبنوعنب د ممم ةرصملال 0 لَم ةعامج ىنندحو ديز 5 ( لاق ( مغللو

 خلا هح رخاف الل هامحو ةرار ا ف رعإ ! عصو 4 ف 4 طبلاب هتلح تيقلأ داش ثا أمل لاَقؤ راشد

 يندشنيام ا ريدك ناكو لاق هونقدف لأ هب ينأف 5 7 ةرصملا ةلحد

 امطل نمطليارسح د يكرر رعد لود ىرتس

 لل ءاروخأ ةديع 0 هتاتو التاب د

 ها لح 0 تا ا >ٍء ةيدلس 0 هل الا دحأ : ق هن زان تحرذاو لاق

 07 لاقو هناسأ نم هب 0 1 س 7 0 دمع مهصعإ غو ميا رشات رص

 ؛ لنق ىف ىلع نب يحي هب انريخأ امف يبعابلا ماش

 دقشفم هدقتش و 0 »+ 5 ةكبي ل تيم سناب
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 0 ينل ناعالاب يدهملا 0 0 قع برض ترتخال ق ومع برد نيبو هاا يداشنأ ن راب

 ام و ًاظيغ قشني داكف هيلا هعفدو هنتكف كاد ف ١ كل آو الف ًاظفل امأ اقف ء رع نأ ابق

 اناذأ عع 6 رطنلا ىلا غا اب املق يا 510 ١ ربغ 5 ركو ا 00 00 ظنال ةرصبلا كادر ألا

 ضاعاي قيديزاي هل لاقف ص 5 نذؤي راشب اذاف_ناذالا اذهام اور" لاقف راهلا 0 تقو يف

 تكن اعدم نا 0 تنأو ةالص تقو ريغ َِق ناذالا وواتا كريغ اذه ا تحب همارظن

 همجوأاذا ناكف اف هفانأ اط وس ناعيس ةفارحلا ردص ىلع هيدب ناب 1 طوسلاب هب رض ا

 0 ريم ايعتقدنز 000 اخذ | مه كعلإ ه] لاَقف عجوأ اذا ىلا بر ءلا اطوقت ة 41 ا" هو سدح لوشإ طولا

 الفرخ آلا هل لاَقؤ هيلع هللا ىمساف وه ماعطأ كليو لاق 2 هللا 6 كوشي 1 وص لوقي 00

 ىف ىتلأف هيف توملا ناب طوس نيعبس هبرع ذ املف اهماع هللا دحأ يت د يهمس و افلا هلل دعا تلق

 ) 0 ( 7 نفدف ةرصبلا 0 ا هلع ضع ءاحف ةدلط || ُّق هب يمر 3 تام يس ةئفس

 01 لاك هنا نع ريرح نب بهو نب ديز, نب دلاخ ىتثادح لاق هاط نب دمحأ ىنئدح لاق ي 2

 ود راع ل ه رصنل يديم ريزو دواد ا ب اوقع د دواد ا اع

 اقل كحل نم تدعضف كاخأ د ا1اتَع رانملا قوف اولح مح

 نأ ًّك رم ىمعالا م ه ردق ند غلب نينمؤملا 0 لاهو يد#ع | ىلع ل 1 دو ب اوقع كلذ غلبف

 لثم ريخلا قا 0 2 هداشنا نك نكرم ينيفعل لاق لاق امو كحنو لاق نيئمؤملا أ وحجم

 يدوملا ىلع مدشب نأ دواد نب بوقعي فاخو هريخ يف يهو نب ديزي نب دلاخ لاقفهمده يذلا

 ةراآر أ ف ةحبطبلا يفداقلا م 6 هلتق ّىح طاسلاب هبرضف هليقتسا نم هيلا هح وف هنع وفعيو ه> دم

 نم ةعاج نق دج 9 ء لفوألا 1 0 :ةدح لاق رام نب هللا ديبع نب دمحأ ( ينربخأ )

 جرخ اولاق منأ هريخو دمج نب ىلع نعرهاطيفأ نب دمحأ د ىحي انيخاو نيرصل ملا ةأوو

 طش هطعإ لوب وقع هب للفحم م تاوقعل 2000 هد هريزو دواد نإ بوقعلو يده ا ىلا دا

 ب اوّقعلا لاقف#لزملاموسر نع ءاو ءهلأ كال و ا هن حاصف هلزيم ديرب راشدب ب وةعإ صو

 هودعم لاقو را راشد | هللإ بضغف د لحرأف 36 أ ءاغت أذا 0

 دواد نب بوقعي ةفيلخلا نا #3 0 كال يع لع 1

 دوعلاو قزلا نيب هللا ة ةقم اد ل ل ابكت تا

 نأ دار ا اذا راشد ةداغ نم ناكو هيلع لذد بوقعي با ىلع راشب ها تلاط املف قولا لاق

 دقو كلذ لعفف قرح الا ىلع هند ىدحاب قفصيو هلامشو هلك نع لمَ ل 1 ماكتي 1 دق

 باتنملا كدسل نيضرعتم * ةيشعةافعلادرو دقبوقعي

 بادب اهقساو كشانم.شاف * ةناحر ينناف كيردل الهم
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 نديلا ىلع يوطا قشدو 0 يف مدا نإال ريخ امعرو

 نبالا نم افص انامز ىتات # ا نامزلا ةنبا ىلع برشاف

 نمكلا ىلع انيع ىضغي ءرملاو #* هلضاوف نم كيطعي هللا

 نسح سام لظ ىف ههزلاو * حارلاوناحيرلا نيب تشع دق

 يلف نارا ىلإ روك وام هؤالا تلاع دككو

 نيصلا كل.رومغية بشن, رمح لاق
 نئولل ةاوغلا ةالص بئاوقتاوعلا هل يىلصت ارعش ْ

 نقللا قفوملا عيد ئىده © :تكرشاف يذلا يفاهت م

 نيل لع قت قاس نيل ع هل دكا ردلا فدو يشر
 لاقفهحدمو بيشتلا كرت اهب فصوو * رهف ينراح نعو روف نعتالات م اهوأقلاهدصق ا 3

 سحأ ىلع ميقيام قد لاصوو * ةلخ مارص بابحالا نع ىلست

 عد |متاججح ترج * يوطاو ةبايصلاس ا 5

 0 2 ات 500 يغولا ىلاالا نيكر يام نحبصاف

 رش اق تاقراطلا ىم ومهتتامو * ىتتلا عه تعرش دق يناو اذهف

 ةنيفسلا فصي لاق َ

 ربدلاةمحلم نيالا يوك ةليلق * مدالو محلب يرخنال ءارذدعو

 ىعوالو ثوعو يفال اناس رفب * تصخشت لولفلا هيف تعط اذإ
 يرفت5ىرغش 'ىشال ىوقلال لذ * بصنتم ىلع تلز تدصق ناو

 يرفع رج نيم وتلا سوه تارك اميرو روحبلا راس بعالت

 روحتلارايث هلعط هيوييس كلذب هباعق روحبلا ناين لاق ناكو لاق

 ردلاددعلا يفكلملا يف ريمح نمو * وِ يف مشاه نم كل» 1

 رطشلا نم هاضواع ىدننو ءاذي ا يدنا نمئدس داو رشلا و:
 ىرديالو يردي ث يح نميدتاةافع# هبغتال نم لبح .ىلبخ تمزلاف

 رسنلاو دقارفلا نيب اهب تلزن # ةفالخ تيب هللا دبع كل ينب

 رضنلا دلو نم كالمالا هب تعرف * دق ةاصو نم دهع كم

 هتديصق يف لاقف هاحمف 'ىشب اضيا هنم ظحي رف

 ناطولاو قوبدلا ىعلي # هنامعب ينزيةفيلخ 2#

 نار دا رح ىف نيو سدو رع يا 0
 لاقق اخ نق راهب ناكو دازاه ني بوقني د لك < اوي ةقاحيف اي

 دوأد نب بوقعب ةفيلخلا نأ * مكمون لاط أوه 5 ينب

 دوعلاو قزلا نيب هللإ ةقيلخ * 7 مكقالخ تعاض



)54( 

 0 ا نمو اك ىلإ كَ
 ةتتوح هو تردع نإام 1 دمع تر هللاو 2#

 هّغتبا امو ءالأأ ضرع .* اعرو كنع 06

 ل كك يأ اذاو * يأ دق ةفيلخلا نا

 هتكب 00 # انبا صخر بذطخمو

 هّنب 0 تركدا اذان

 هتيلف امو 5 تربصف د هنود ةفيلخلا ماق

 تيب ىنقؤشيو

 هتيصع امو ءاننلا نع م * امهلا كلملا يات و

 هتيار انار الو ادوهع عضا ١! تسفو لبال

 هسرط قاع ةلغاذاو ع اذيعلا وع < لطملا“انآو

 هتيان ينع ىان اذاو * اند اذا لياخلا ىفصا

 هللاو لَقف 3 87 ندحتس هنا هإ ليقف 5 ملوهمرغ بشت الب هب هحدم م هدشنأ م

 ف دك نال ىله 1 د كل أ ىلع هفرص شي م صهدلا هب حدم ول رعشب هتحدم دقل

 كلذ ٍُق لاق مث م يلو

 قياخ هع ىف اراك ناو قش دو علا لح

 ََق د قام ناو توك + امحاذا نامزلاك الات نك امو

 قيح لياقلاو ايشوو ازوزخ * يلا ةلق يف عيطسأال ءامدأأ
 قيفرلا>حرلافورعمو سوءش * انسامزن|لقاميدي نميذخ

 قيفر ىلع الع تشي الو * ةشيعم يندأب 2و ال تكول

 قيدصو َحأ هم لني 3 * عفان سيل لاملا نا ىللخ

 قيضت يلعام يرخأ تخم * ةلحم يلع تفاح اذا "تكي

 قويدساخلا 0 جلا يف هل # ل.ءاعرسانلاو هللا نيب باخامو

 قيضت درا نا و * ففعتمنع هللا ل ضف قاضامو

 راشب لوق يدهملا غلب لاق ةبش نب رمع ىنثدح لاق رصن نب بيبح ( ينربخأ)
 احبص هءارو نإ ليللاو * م مومطا ساق

 احرج ناو هظاغت لوق * ةانخم نم كنس ؤيال

 احجام دعب نك سصلاو. # ةرسابم ىلا ءاسنلا رسع
 ضاعاي كمأ كلتلاقو بضغف ارويغ ىدبملا ناكو هايا هدشنأف رعشلا اذه هدشنتسا هيلع مدق املف

 اذنه دعب تلق ل لاو ت احلا تانضحملا فذقتو روخفلا ىلع سانلا ضحنأ همأ نماذكو اذك

 كلذىف راشب لاقق كحور ىلع نينال نيسن يف ًادحاو نب
 نحش يفي ىلع اهنض تيطعأ © ام .ةفيلخلا اشر. الول للاو
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 ةضوص ا ايف لوي يتلا ىه
 هبتاعتال يذلا قلت مل كقيدص * ايناعم روخألا لك اتسم 0

 هياحمو ةيم ىنذ فراق. * هاف كا قضوا ادحاو شف

 هب راشم وفصت سان اايأو تعئوظ * يذقلا ىلعأ رام برسشت ل تنأاذا

 نبي قر اهارحم يفرصتلاب ليقت فيف> نودمح نبسيعلا يبأل تايب ل يف ءانغلا

 نادربلا هللاَغ هيف ساحم سلجم راشبا ناكلاق يم.صالا نغيندملا وا 2 لاق ىحي نبىلع

 مااا اهةشعف ع ةأسعا مالك عيسذأ هساحم يثموي ب دوه امف هدو هن ريض ءانلان اكو

 اين اي ءاعاوأا 7 اهعبتاف ىنلخلا نم تفرضفا اذاف اهف عاف كتفرع ةأرملا تدلكت اذا لإ

 اهيف لاقو بح
 انايحانيعلا لبق قشعت.نذألاو * ةقشاع يللا ضعبل ينذأ موقاي
 اناك امسلقلا يفوت نيعلاك نذ الا * مطتلقف ىذبع يرال نعاولاق

 اناحرو احور اهمايقلب ىتاب # ةيراجم فوغثمل ءاود نم له

 كلذ لش« يف لاقو

 رثأ اهح نم هب. يحضأف ىاق * اهلقفت ذا بك نب.لقع تلاق
 رصبلا ىريالام يرب داققلا نأ 0 مه ت تاقف يذهمت اهر مو يا

 ردص هليجربالو ادد ضقيمل * ا ءا مناك تحبصأ

 هتسحعتسا ناكو يف هلا اذه يف راشيل هنع مهاربا نادل باح قدك لعن يح لاق

 ىلق 4 ةلاخم اهف مول #* رشعم ةد .ع بح يف يلدهزب

 كا ع :يعلابال باقلاف # يضتر اوراتحاامو ياقا وعدتلقف

 تاقلا مالا للقالا عمست الو © يوهلا عضوميف نانيعلا رضيت
 بضل قداملاو قتلا ني ملاو < ماا ا ا لإ

 : كلذ لْئميف لاقو دمحأوبأ لاق
 نقال كارا لاما كل
 اقر> اوضهىلوالادعب تعذا

 كلذ لث» يف لاقو دمحأ وبأ لاق
 كلا لع ةدادر ل5 اهؤاكب لاو يل نأ

 رصتلا هرعت عمسلاو * ا كف داع تلا

 ! يدجملا يلع مدق اراشب أ ةيلاعلا 1 مارال يبأ ين ك2 كل ىرايالا مساقلا د 1 0 ١

 يا ك1 ينعأ كا

 0 ذاك وعد وتساام عاضم

 انإ

0 

 لحدا نيس اول ردا نس دشقنال 1 كك 58 كل ند دق عيبرلا هل لاق هيلع اح املف (ض

 1 هلوق دل ّق كالذ ىلع ]
2 7 6 

 ه:ةبدؤ ةيراح هح>و نم د هك م ارظنماب ْ

 0ك ننال
 كسب فن
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 ماس يف 5 نويعلاو اك يف الم ل / ا اك 0 2

 ماتا املع ًاسناع تقثع * سوت ةارشأ ت1

 ماكزلا بص 6 ميسا 2 0 ترهف حيل 0

 ماسرب هناسل ىف حبش حا * ر اذا امم لولعملاز اكو

 ماخ لصافملا يو راع ا هيغل 0 لومشلا هم داص

 مالكلاو هلاصوأ تاو م ل لاهب تيح فارط الاقابوهو

 مارب الام موري ىثعو 3 املا 2 بارما فو

 ماوسلا ره تيساو نيعلا بهذ ا كير 6

 مادملا هنف 7 نع ىو يرخاب لعت هب رش م -

 مالاسسلا هيلع ةتقراقو ر 0 # مدلاهب يدوافانحاصىلناك

 مالكلااماو رعشيملاعوقوي * امادن كله دعب سانلا ىت

 ماتس اهلع الو غابل 0 رك ال رانألا رورع

 دعلا ىلع تاع طادقف ى وم نبااب ماقس داؤفلا يفو ةاذق ن

 ماه رباقملا يف ء 0 #* دو ملا يونس 3

 أومانف فعل 0 انا 0 نات ما ما لع ممل

 ماحسلا نيز-أ | ةناغ اما 3ع مما 2 0 صعب ال

 ة ريمه لإ ر# ىلادفو 2 يبدضالا نع يب ىاب رلا ا لاق 6 .آا رن ا مشاه ) 0 (

 هلوش هحدم دقو

 هبسأنت ماقملا ىفاياملا ناك * يبحاص تلحرت نا اياملا :فاخي

 هئانح كيلع تبه اذا م>و * 0 ةارعلا نا هل تاقف

 ها يع لاعقلا لك ىلع ديزت « مهاعق نأ نالع ىنب ىتلال

 هبلاط قطارصب |ىت>نيملانع * مهفو.س ىمعلا اوقشىلوالاكالوا
 هيلاغت ار يطألاو كوشلابو * اصحخلا,فحزيل يللا حست شحو

 0 لظلاو انعلاطت * اهءماردخ ىف شعشلاو هلا ودع

 0 فل نع كردي

 0 دال #

 00 انباع قافح توملاونب * اننا ةءاحقلا توم مهول انثعب

 هبراه رحلايذال لثمو ليدق *# هلثمو راسالا يف قيرف اوحارف

 هساعن فوسلاب هيلا اشم * هذخ رعص رايخلا كلما اذا

 نسور قوف عقتلا راثم 0

 ا ا وو و للا

 77 ا

7 

570 

00100 

 ايري ال نلبي

 داعلا أى اذراو#

2 

 ا ا
1 



 .(ع(ةج)و

 هلوق مهدشنأف دج ام ا ,هدشني 3 واع هيهذم لثم ىلع 000 |

 احاحح> 5 رم كعل ند #23 احابر ا قود هاعد ينأ

 هلوق ىلع ىنا يتح
 ا هب حبرلا تيه وأ * لا قف[ مج ىتاحيف ٍ

 يع أوموق لاَقف كلوط ن ا تضيع لذ كنأك تنأو اذه 0 ةسازلا نبااب اولاقف 1

 د 0 ولا طقنا تح باقلا لوغشم 3

 يف ةوسن هللا لخدف نادربلا هل لاقي يذدعلاب هيف ساجم ساحب راشيل 0 بسش نب ةيفاع ن

 تفرصنا اذا اهعناو اهأ حم اهف ع همالخأ ن0 نوم ماع قدعف هرعش نءمسف اذه -

 ددرب ناكف هفرع حا 1 يل اهعبتف ع ىلا هم 2 5 ا اع اه راو مالغلا لعففاط زنم يلا

 ءاعو تاعدف انههىلا كت نا ىلا دع هيا رالاقن اهج وز ىلا هك ف تمر يتح اهلا

 ام اهل لاقو ةعاس اهدي لعحف لل وهؤ سلاح اهحوزو لخدف هيلا ٍ تهجو أما عم اع

 كاقف ةمامك تلاقف يباب كبف

 ايحملاو 2 كارلا ناو + نوح ال توصو دقمامأ

 لاقو ًائاق بوو عزفف ظنا دقو اهحوز ربا ىلع اهتعضوف هدي تذخاف لاق

 دو اناط كسا ف انح تمدام نع ةيلآ يلع

 0 0 هللا مالسا # مهيف تن 00 ىدعأ الو

 ديدجلا نم دشا ريا ىلع # ىنك تءذوفةمينغ تيلط

 ىدوعق 0 0 0-0 كه ريش

 ادباع هللا ثسلو ىف تاعفام كتيدف ينافك هل ناين كحستا ناب تمم لاقو هيلع اهحوز ضبقو

 راشب ةصق ىف قسما نع ةياكحلا هذه لثم يور دقوفرصناف 2 ىضمام كيس دب اهلا

 بئاسلا يمعالا سايعلا ينأ نع حضوأو دانسالا اذهنميوقأ دانساب حت هنيمب ربخلا اذهو هذه
 ينثدح لاةىلع ْنِب نوره باتك نم( تخين ) هدانساب سابعلا ينأ رابخأ ىف هتركذ دقو>ورف نبا
 تاق ءامدن ةسمح راشيل ناك لاق ساوب 3 انثدح لاق ىسوننالا نان ينأدح لاق يدهم نب يلع

 يدبملاناكو قرغف ءاروءلاةلجد روبع ديري قروز يف 0 ة ءاريلا هل لاقي دحاو ىتبو ل مهنم

 ير مث ءاقدصالا دعب ايندلايف ريخام لوقي راشب ناكف قدعلاو ءانننلا ركذ نع ازاش يمن دق

 هلوقب هءاقدسا

 ءاول اني تالا هاك ع اعتلال وقياذام يمدو-نبأاي
 هابل يدا ؤف ىلع وفهيو س * اكلاب رو اهبح نم تب

 مانخ هلأ ينك « محب لدت ابعاك اهحبو
 مالحالاو ا بتك 5 يدم ا نعل
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 راغلا مهاربأ نبا ق>سا ىنثدح لاق يعافرلا بقع نب مهاربا ىنثدح لاق ىزتعلا ليلع نب نسحلا

 2 مح ناز املف لستغت نهم ةيراح ىلا رظنف مرا 0 ىلا ىدهملا لخد لاق درعا

 ءارعشلانمباسلاننم لاقف هيلعرا مث# قيل ىنيع ترظن *# لوب ًاشنأف اهجرفىلع اهدي تعضوو ١

 راشب لاقف * ينل ينبع ترظن * زدا هل لاقف لخدف هل نذأف راشب اولاق

 ينيش قفاو ارظن # ىنط ينبع ترظن
  نيتحارلا ةيود 7 0-9 امل“ تترستَس ْ

 0 تن © لوضفهنم تلضف ظ

 لاقف 01 تنك كيو هلأ كيف ىدرلل هل لاضلا

 نت رفزيف يوهلل * ىباقو تدم

 نيتعاس 3 ةعاسش #*“ 0 0

 لاَقف نيتعاس 3 ةعاسإ ةفصلا هذه ند 506 نيئم وما م ايلاف 2 هل عاد يدوملا تلك

 وربه نب مساقلان دمج ا لاق ىلع ن نسما قرح ( جزم ااب جرن هللا كد 2 جر

 اقف امو راشب انءاح لاق : جاجحلا نب دمع ىنثدخ لاق يحربلا بهو نب مصاع لش وا اميج لاق

 لاقف كلا | نسحأ نك 11[ تم 1 هل تاقف مونلا يف هتيارف ىرامت تاملاقف امم كلام هل
 نان ا يبذح يدع 55

 نا دوق 0 ناب

 ناسحلا اهاناش
0 
 انحر موي ىنت#

 نارفشلا دخلثم * ليسا دخ اهو

 ىناوه لاط اذا|> * ثعولو تم اذإف

 اك نيا ( نركأ ) هلام هحقل ادافراملا فرغ نم اذه ىئردب اه لَك نارفشلا ام هل تلقف
 اساحم راشب 0 لاق حابصلا نب ىرسلا ينثدح لاقسابإ نبا ىلع ينثدح لاق مساقلا نب دمحم ىنثدح

 ا 0 ةشدعلا ناف هلك ءانغالو هلكاثيدحالو هلك ارعش اذهانساحم اوريصتال لاقف

 ءاح لاق ةشئاع نبأ نع يار ا ينادح لاق ىمت (ينربخأ) ايهانت شدعلا بهات ةماولاعتو 7

 ناساب .هللاو ندلكفلاق رادلا ىت 3 3 نءتاقفمالغايتنأ نه يلب لاقف بابلا ىلع انأ و ىلأ ىلاام وب راشب

 و رفلا رم نب.ليهت ناك ل 1 متاح يأن ءيلار لا ىنادح لاق ا غزا ) ترهقدشو برذ

 راشب ا هس هيلع اع 9 رك رصاوش ةئس لك يف راش اكدت

 تعتم يدب نم ردلا يف عم * طي لهو رد ليوساي ع

 قلل اطرك نوكت :ةأون نر * ىلا كلذ َنَملهداي قيخاق

 تا نم (تنحسنو ) رغشلا اذه يف ةدايزلا نم هفعتدي هيلا تلو هل هفأ راب هيلا ثعبف

 لع نم ءاقدصأ راشد ىلا سلاح لاق ناوفد نب نسحلا ن ء بيش نب ةيفاع نع ىلع نب نوره

 دع

0 

3 

 قارب ويمسح لس * لالدو حلغبو *
2# 

 د
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 الحتألا اهملقع نم لبالو

 0 1 ةياا 1 الوره تلوره ناو ثحب

 تنكو
 :ةروط 0 احور نكلو

 »* اهرعا يفناخ يذلا ضعف

 كناكم الولو

 الحا> اهديح يفتقلعو * اهنضخ كئاحتسا الواو

 يلم اهب ينأ معتق * اهاح ىرت يتح كتنءاجف
 الع مهف قتدز دقف * انناببصل اح كتلأس

 الم انسحم ىب تلز امو # نسحم انب تناو اهذشن

 * اهحاورأ هللا بيط ال

 الدتح ”اهتقارح. تلك * اهريط لع ىبع تفضو

 الزخم اهنارعي تلت « يورد لات ترفأو
 الحم اهصعصع توشنف * اذ دعب 3 تماقو

 الكأم الواح دل ىجرأ # را 1 لل 1
 السلا غضمكاذ نءبيطاو * | نم 2 وي وشأ 1

 الله وا حبس بحيعلا نم * سل ىلع تسما ام اذا

0 

 د

 العش نإ 2 اك امو 3

 ال ءالااهرظي همأتسا نه
 الدرأا هتقشناو اطالع * هترإق

0 

 ينعقونوهيطع اع راشن نم يدتقا يأ لمت كليو هل لاقو هلكوب اعدف لحرلا ىلإ ةعقزلاب فعو لاَ

 اب ثعباو تغلب ام ام غلباو لمفاف ليفلا لثم نوكت 3 تكف لَو ةرا ريس بهذأ هنأ سل قف

 انرحأ لاق يم ينثدح لاق ىجهصالا ي 2 1 نمخرلا دنع انتدح لاق دمت نب مشاه ) قدح )هيلا

 لود وهو هل هني ير تع رلا رام تءار لاف ناعلا سد
 ا واق يح الا تنك ام“ < هج يووميكي. مل نم تنباي

 اتنناوئىوجت نم ىلق تنيف. * ةحو ىاللاف الخ وح
 اتت ىنعو نأ كن حط .** اب ملغ نم ريح تنال

 || .ناكو احدمم اداوح لس نب ةيقع نب عفان ناك لاق يندملا بوي. وبا ينثدح لاق 0 ) قرح

 هلوقب هحدش 0 ناكم ىلودقوهلا دفو هوبا تام املف ها ىلا اعظقنم راشب

 ليضةتااع قا ميركلا نا * هثانكا ىلعلضف عفاناو

 لويوب تبقعاو حلب راع و # تح وانت نيح تا ربشلا عفاناي

 لوبق نسحو لخ يق تاشناو *

 للضتاا ةلسو ثدرملا تاع *  ايتفكف .ارهشا انيق تلو

 لوما ةوبا اعفانو نام زلا يف الاله ىعدت

 انثدح لاق دم نب مشاه ( ينربخأ ) هيلع دفو اذا ةئس لك يف هيطعي هوبا ناكا٠ لثم هاطعأف

 هتعرف اه ريغ َةهَقَع و

 كلو د

١٠5 
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 الهجالو يبان الاءاعزجاف # الم. كليو مويلا يتلذاعأ
 [ 21ج لع دع 0 راشب هل لاق اهنم غرف املف

 البخوأ حنأو كا نيب ىوح نوكي * ىوطاودجولان قي داك دقل
 / ٠0

 وأجاب ايعوودعل < نياعولو » 0 وذ ال_مملاق اذا
 الضف ةئاغا ىدعسى وس ىداؤف * يف ناسناوالاض يللا بسح الف

 التقلازواجدقل يدعس نم لتقلا ىف * غلاب ريغ ىوطا ناك نا مسقاف

 الح ذ تداط امو اماظ قلتاقب * عئاص تنا ىذلا ينري> حاص ايف

 الفق اهل رس ماضك ١ ىلع تددش * اهنيو ىننب بحلا يف ىننا يوس

 تاقو ةديصقلا تنس>تساف يطسولاب لوا اليقث تامبالا هذه يف قحسال نا جملا نب دما ركذو

 0 اهندشناام فال ىلع اهداعاف اهدعت نان تاضفت ولف تغلايو تدحا هللاو دق ذاعم ااا

 نب مساقلا ن , دم انثدح لاق ىلع نب نسما ) يا ) ةعاسلا كلت يف اهلاق هنأ تمهوتف ىلوالا

 هيهذم ءوس هيلع دراو اراشب م ا تك لاعو 1 ىنثدح لاق دلاخ .نب دما ىنثدح لاق هيوروم

 يل لاقف انني لوطي مال داكلا 0 هلم تئياع وأ هن اا الا فىعاال لو. ناكف داحلالا ىلا هلع

 لوقا كلذلو نالذذ هيف 1 يذلاناو لوقت مالا دلاخ اناا سعالا نظا ام

 ا 1| تيك ت2 راف كلوش دع رج رع يفاع“ ىلع ”كعبط
 ايفا لاثا نأ ىلع رضقو + ةرا رف يطعاو يطعاالف ديرا
 انس هل 1 ب نسملو رعت وعلما د

 + ةرادملا نا دالخ نيد جا ىنبدح لاك دب وروع نأ ينادح لاق يلع نب نسما ( ينربخأ )

 ةحضنأب ةيحأ لك يف واكل 1 0 0 ةءاح ا رشق أ نه يف ةرسصبا ناك لاق يفأ ين ل

 ريناند ةرمشعب ةيحضالا عارت مث يخاضالل :كأ و ةنس امون ةرصبلا لهأ ناك تلا ا

 ةحما هل ىرتشاف .همسر ىلع هنرخم ن نأ نينسلا دج ىف ذدلكو صاف لاق مهرد فأنا م

 جان وهو مراد نب هللا دنع جاعت نم ةيلدبع ةحعأ تو نع قاب قرسو ةئيهس ريغ راك

 كيلآ اهب ثعْري ناك يتلا مثغلا نم ةاشلا هذه تسبب 0 هتيراج هل تاق هيلع تاخدأ املف لوذم
 يه »2 بيتك | لاق مث هديب اهسملو اه دأف ينم !هئدأ لاقف

 ١ مهمر 27 و 2 001 ان :تضو

 5 يف ةورذ مهمفراو * ا

 البلا راد ىهدلا اهنكساو * اهرمع اهدروأ دق ازو<

 الظتلا اهلهسل اهوقس #* ءاعرا نأ تمعوت احولس

 دارج هك تفحما نأ +

 نايسرنلاب ديلا لك ام ولف دا 2 كسلا جدو *



 «2«ظ22ظ2ش2,2 2 « «<«<1بب““ب““ب““ب20020000/ 000 /*ذ-

 تيعانر 01 5 2

 لاق ف ىف 0 ددعس ىنتدح ناندع 1 ىل لاق لاق ناملس ينثدح لاق يمن ) ينربخأ (

 ف هام نم 6 * كرم 1 2 راقد ىلا انعم قلاطنا ىل الاققف شدح و 0-0 يدع ينانأ

 0 راشب ىلعت اخد يح امهعم تيضش ابدتشني مل انفع ن »| هناف ىماظلا ور يفوا درجت دا

 راشبو ناكمتسا اهورخآ ذا ىلا ءاحطا يفداو نم و لعش لادلا ىلع هل ةد.صق دشن ف

 دافانأ امأ ىشنح وَلا ي معالا اذه هب ءاح ام يذعت امأ رد لل 1 لاق احرذ ا اءيفر ال

 6 ) ل ايلا رع نأ اذا راسخ وازن | ءاحدق اناكو ًادبأ هل ىدلاو لاو ضرعأ

 ا لبق ءاطع نب لصاو ةفيذح ينال ام راغن ناك لاق ظحاحلا ع 0 يعازخلا ني مشاه

 ءارلا اهلك اهنم عزف اهطخ تلا هتبطخ رك ذو الطاو حدم دق ناكو ةمالا رفكيو ةعجرلاب نيدب

 لاقف ةش ا نب سبشو ناوفص نب دلاخ ىبطخ ن لولعا هو ةهمدملا ىلع تناكو

 بطذ نم ك.هان 00 0 اولفدقما رقالاولوقلافاكت

 بمللإ فرح امل نيقلا لج رم 53ج هتهادب يفأت "ا 2 ماقف

 باطلايفقارغالاوحصفتلال بق * د م م ءار را بناحو

 يلعوهل ليقف لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب | ورفك مهلك سانلا نأ معز ةعجرلإ ناد املف لاق
 لاقف للاط ينأ نبا

 نيجي ال يذلا كجامر ع« ورع ما ةداشلا رعانو
 راشب لاق جاجا نب دم يل لاق لاق ةنين ليعمسا نب ىسع انئدح لاق دمحم نب مشاه ( ينربخا )

 لوش يذلا وهو 2 هل ليقف اا ا ناك ام

 بطخلانم اطخ تنقال دقل ىرهمل # يىنيسإ يح صن نم عل تشل

 نكح لع اج درا ل ناو 2 ضي اك د نك نع 4#

 ةدحاو ةطرمض هطرض نم لدتسإ : ةنس نيثالث طرضض ول الحر 2 كعاش لد راش لاقف

 لاق ىلعملا ما د لاق يدهم نب يلع يناد> ىحي نب يلع نب نوره تانك نم ( تخف )

 اود الا اورا دم ا ىسانلا نس محو يبطل باىصاب يدوع لوش ةئديبع نب نايقس تعمس

 نعاشلا لاق 3 اثرصف مهانسأ قح ميلع انريصو اي سانلا

 قومأ نامزلاقامزاوت ود .* امض اذا نامزلاك الا انأ امو ]
 3 ؛ عم انك لاق جاحلا نب دمحم ينثدح لاق ةش نب رمح انثد> لاق رصن نب يح(

 لزيم ىلاهم وهماقو هدب 11 مهب الو همهش 0 هل ه 5 لجر لزنم نع هلآف لحر هاناف

 لوقي 9 لجحرلا

 هيدهم نايععلا تناك نملضدق مكلإأ ال يع دوش رعأ

 0 اد يع (ينرخا) نخب هتاماوه اذهال لاق مث لجأ لوم ىلا راش تح

 كح 0 انأ ا هل لاقف اراشب يأ ا أ طاملا ءاطع نأ ةماعد و 27 لاق ها يبأ نب

 ؤ اف كلذ قرحاام لاك اتسلا



 ش ( ةريذ

 ناهس نع وربما تنأ مئانأ * هل تاقف انقوش تاه لئاقو

 ناطحقو رن نءنيفيلخلا يفو * رضءيف عاش دق امب تمس امأ
 ناي يدل ن) كيا كل © ةيراع بسأل ةقلخلا لق

 ىنأ نب ناورم لاق لاق ىنئادملا بويأ نب ناماس انئدح لاق قارولا نيسحلا نب يسيع ( 01
 دادق مدقت اد ام ىل لاف | ف ا ل ةدصم اراثب تدع ف ةرمدبلا تمدق ةصفح

 هاو دقو كا ليف ام وهلاقف ي 3 تلقو كلذ نمتعزدحف مهرد فقالا 0 اماع يعمم و

 يندصصق هيدشأ رة ةمدق هيلع تمدق 2 مرد فالا ةرمثع اهاع 500

 مهردفاأ ةدأما ت 0 تمدقف مهرد فاأ ةنام | ماع يطعت ل قف * اهايخ طم ز كتقرط *

 2 ينباي لاقف كثيدح نم بحت 1 ا ا هل تاقو نيت رملايف ىلاحي هن 0 اف ةرمصبلا ىلا تدعف

 ديزي انثدح لاق ىلودلا ىحب نب د#ربخلا اذهب ( ار ]1 كنع نم تيغلاب رعأ دح | قبي مل هنا

 هلوق هدشنأف راشب ىلع مدق ا ناي نع ةئييع يأ نياهلا دبع نب دمحم 3 يااهملا دمحم نإ

  هلوق هدشن ًافهلع مدقم< * .هردفالا 2 املع كن وطعي هل لاقف# اطابخ 2 5 ةراز كقرط #*

 كاكا هلأ وكانا ل 2 نكي كاد زياوزرك يق
 انثدح لاق يسيع ( ينربخأ ) هلبقيذلا لئم رزطتا قاب رك ذو 3 تفلأ تا ءاع كن وطعي لاقف

 هبايث ىلع لمجتو اهلا انق ةالصاأ ٍترضح اذاف هدنع نوكن انن' راشب باتا ضعب لاق لاق ناماس
 000 02 كلي دع ( نرجأ ):ىذ امو هات باولاو.دومق قصي موي له رظت يح اار
 ًايضاق بكا لعجاو للطن الو رعش سأا يف لق هل لاةف راشب ىلا يدبملا ثعب ورم 2 لاق لاق

 5-0-5 مل الو نيبحلا نيب

 ضار مويلا هب ىنا ايضاق * ىنيبوىجنيب بلا لمجإ
 مالا اق ىنيع نا * يسفن بحاي تلقف انعمتجاف

 ضاسعالا ماد 0 5 #2 2 تلو ىتذع تنا

 ا ىلوا تنأ # الع يمكح لحال ىل لاق

 "ىوبلايف روحا لش 0! ىياحا امل

 ينادح لاق يسع 0 00 راج تلا هل سماق كال انقفاوولاب 0 يدهملا هيلا ثعبف

 هلوق راشب دقنا لاق ىمشاطا قحسا نب لضفلا يف :”دح لاق يثدملا ناماس

 رازلاب نوكي نا ةفاع < شد ل 5 0 هعورب

 نا صأب 6 حالا أ رابع نين 300 ام ا ل نم اذه تذخأ كنظأ لحر هل لاقف

 سانلا نم.تقملاو حورلا لقت تذخأ كناف ا 0 . اذه ترد تنك نإ كا ىث 3

 هيفلاقف راشب نم هنيعب ينم اذه ساو 31 ل اك و لحذف ماق 7 مهود هب تدرشاف اع

 دك نك ةوصصاأو نقي رلا هام ولا كر

 يناشل الا ناولخيام تلق * الارسلا يفنييلاخ يرأام

 و لع ا يرد نس ل ا ل را يس نفل تاو نا ار
 7 1 5 6 7 :٠ .٠
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 هش ادم هد اق 3 ا ةديدش 2غ 0 0 هأهق نسدح 2 هن ادم هدشناف

 هيف لوقي
 اياتحو انغار ءىجأ لو د” ءرشأ هنسح 6 اك

 اطخ اذا هلاوقأو هفخ# طعب مثالا رينملا نيزيب

 نهتم ناحير || ءام 2 + 6 ا قدالاعن مثل

 تاشنلا نع هأهو هك لقد داؤو هل 06 لغب 2 هامحو ها مرد فال“ يح 2

 هدثنأف هيلع لذ دف ةثلاثلا هنسلا يف هيلع مدقف ةنلا

 رشبلابو مالسلاب امعن تعدوو #* رهف ىتراح نعو رهف نع تللاخت
 0 نع ةرادزلاو ناد كيل »* ةدالل> ان 3 يمحلس تلاقو

 رعسلاو رمسعلا ىلعأت وفقت كك دقو ن انوفح كا 1 ىلا يو وملايف يخأ

 يرزأ اهب دشا كالما ةروزو # اهديقت 0 دي. نع الا تلقاثت

 رزولا نم رعشش ىمشاه تف * ةح> نيسمح رز و نمين>رخاو

 ىرهقلارقرقامءارفصال و ىم.ءاس 2 0 2 ايح ىوطا تق

 رفصلاةحط رفملا لثمه تياتحااذا نن اهدولح نارفعزلاب ةرفذصمو

 د ىموأت ته فدرلا لاش برق

 * اطاصو مأن الا ىدها تكر

 رقو ىلعأ ًارقو دادزلب انا اف * ةئيطخ يمفن ترقوأدقل ىرمعا

 ير. ىلع تلصل يربق تدهش ولو

 2 نسل انش ادهع تبعارو

 3 مشاه ) يفد أ ( كح هدزب و كلد نبك هيطعل 06 10 ع هج دع ةليوط ةديصق 3

 انرضح لاق هبا ضع نع مالس نب دمحم نع يكل ليعمسأ نب يدع امدح لاف يعازألا دم

 تدل م 3 اعيش كلذ ىنغي ف ةيىلشو هيزتن انلعحو اديدش اعز> هيلع عز يفوت راشل نبا ةزانح

 هْسأ ةداوسل ىنع دقو 00 تي رد هلل لاقو انملا

 ىلا تقراف دقو ءاز رءلافك مطت تاقف ---- م كبدصن اولاق

 لاَ !||ةمر لأ مظعك ترص ني>و 0 ! نهر ا كو 6

 ىلاعلا اير 1 قوف هم زا 3 م يتلق ول ةداوس أ

 لاوعم لمرلاب ة فل ترد هس نرد كل رك 3
 راقت لوقىديلادقنأ اللاق طقر الإ دالخ ىنادح لاق ةيشنب رم انت دح لاق دمحم نب مشاه ) قويا (

 احرد ناو هظافت لوو نا ا نسم كك وبال

 احمجام دعب نكمي بعصلاو * ٍةرسايم كاتءامتلا دع

 اندشنأ هل لاقفنامس نب 0 هل لاش هل | قيدصل ًاساحم رصح 5 < اذه 0 هلوق ني يدبيملا هاهق

 كلوش 0 كلنغ ند عش داعم اي

 ل قطألا 20



 ( ه4)
 07071١ 7اس ١ “ “ “  لىىل ب ب 707 7 ب7ب777بببببب7070707575-5372*970707979797

 0111 لآ ةيدرأ هاو تملع دق لاق سوم: نيع ءىمأ ىف تفلح. يناف راش يوش تمام
 فيسلا ضرع همءسح ىلع ةيرض هبرضب نأ ىلع اوةفتاف ءاهقفلاو ةاضقلا رضحاف نيئمؤملا ريمأأب 0

 '000 3 هضرم ةيرح رصف همس حووت لتاودقأو هجرحاف نئيلعا ءلرو راقت ناكو
 00000 ا دق كيراط رانك و هضرس !كيرض  اهئاو اذه كليو هل“ لاقو قفل كَحَسف
 نب ماشه نب ناماس راثب حدم لاق ةديبع 3 انثدح لاق ةبش نب رع انثدح لاق رمعن نب بح

 هيف هلوق هدشناف هيلا جر>و نارحب امقم ناكو كلما دع

 بعشإ فوسى رتازاخ تاو #«# تبرر 1 ال ول ل

 اا 0 ىو ايه تانداونر قاناميتالاىو
 كت و هرخابنع نانجاو * الحر دج نيح ىل ةلئاقو
 د11 هلو نعوزت كالو ها هش رغ ىف نازح لآ ماع

 ع افلا نيا ءارو بيلو # فلا بلط يتفلك اهل ن
 باعذءاتحوو(١)يفالعروكو # هفيسدح هيعس نم قف 0

 سعصم وب وك راممىوصلاتانب * اهييردهيلعرادترغوتسا اذا

 برضبءاح نملاحرلاو كروز * ين !اسو تاحمر 0 ىدعف

 بقعت رجا وهلا ريس نمناملس .* 10 نإ ىلا نايك

 دكا نون بل ديل دع ر# يبا اذا انقل ينقع ثلا
 سبيصصت ءامد نع الا فرصتق * ل5 نلخ امو تاس اند

 لاق ايضغم هنع فرصناو اهضري مثل لخس ناكو مهرد فذ م ناماس هلدوف

 ناطيشلا سدخم ودعلا نعو يدل نعنيديلاضبقتم ن ممن 1

 نام كسلا 3 نع ما مات د« ةاطاخم ماثالا ىلع ل دقلف

 ناسل طرففاخنويدب يدنت * ةدوم ةريشع شع لظ يف

 نارح نم ىلع ريمالا ذإو * عواطم با.شلا ىنبيخ نامزا

 ناحرملا تلك اهيلع تقرب * ادب اذا قارعلا ةيوحاب مر

 نالءبلا نم اهتيؤر كشوبو * يذقلانمكيتاقمةدبعب نك

 ناوصمم ينب 0 كيال 0 23 2 سالو ع وم نم كر اف

 66 هراخّفاو اسف هحدأ همدقبو | راش مظعي ناكوا 0000 هرنمكظ نا هدو قارعلا ىلا ع3 املا

 ةيسش نب رمح انثدح لاق رصن نب تبيح ( ناخا ) هناش: لفح ناسا لَخأ ةلود تءاح املف 0

 ناتسبلا ىف هيلع لذ دف ةفاصرلاب يدهملا ىلع نم الا راش مد لاق جاححلا نب دمحم ىنثدح لاق

 ةقانلاباعذلاوةديدشلا ةقانلاءانحولاو ةيفالعلا لاحرلا بسنت هيلا راوط نب باتكك فالع )١(
 سومأق هأ ةعل رمدأا

 2أ010101 110001100000

0 : 

 2 ةيررف يع نر ىلع ويرسم كذب
 امك



 نمسك وسط نفح ثكيح سنع
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 مآ لاقف ةروشملا يف كتابا نم نوح يذرلا لغو تمار لا راتبا كلك
 تلقف .هعوركم يف كرامي طخ وأ ري نود تاون نإ ياسا 21 لا

 لاق هيوروم نب انثدح لاق ىلع نب نسحلا (يتربخأ )رعشلا يف كنم مالكلا اذه يف رعشا هّللاو تنا
 سوماجوهن اك هزياهد يفحطيتموهوراشنب تريم لاق نيفوكلا ضعب نع حابصلا نب ىلع ينثدح
 لئاقلا نم ذاعم اباايال تلقف

 احاط هب ححرلا تيعوأ #* لحا 0 مسج يف قلح ىف :

 2 كلهأ يتلا حايرلا هللا ثعبول نأ يرال ينا هللاو بذكلا: اذه ىلع كل اف تاق انأ لاق

 ةفوكلا له ]اي لاقف ةفوكلا لها نم تلق تنا نز أنم رام: لاقق كءفوه نت كتكرسا» 2
 نب ةيفاع ينثدح لاق ىلع نب نوره باتك نم ( تخين ) لاح لكى ع كتةمو مكلقن نوعدنال

 هنلا 0 هشادص ناكو ارا راثنل دع مف ب نق م يعمسملا صاع نإ ٠ يدرك مدق لاك يَيَش

 ل كيرا الو © 5 ضو كا

 شما يدا ه * امتاخ الو العن اندم

 ىذمام ىلع ايش ديزتال نأ هللا كدشنأف الع ذاعم ان تا لاف هءاحو ةن-> ةيده هللا ىدهاف

 نأ انك راشيل كلف لاق:يل قيد يئدح لاق اضبا تش نب ةيفا نع هاك عا
 ينغلاهب ىنغ توص لول ناكف سرع يف

 تود بو 1 سفن قشأو #*. ت 0 ْ

 بيط ةديبع نم اهفو ياس # يه نيح اهنا الا كاذ امو

 نع ينأ انئدح لاق يلع نب يحي ( انريسخأ ) ةمايقلا موي 0 نسحأ هللاو وه لاقو برطف
 دحت مل هل ليقف 6 هطعن يدهملا راشب حدم لاق يد دا ةءح فأن ءْببش نب هيقاع

 | يف بذكن انكلو دحأ لع اذ 2 سشخب مل هدلا يف لبق ة ول ًارعش هيف ت 5577 لاقف كرعش

 نب يم ينثدح لاق دعس 6-5 هللا دبع انثدح لاق يع ( قرا ل 50000

 هفذدقف كلذ هغلف متاح نب حوو راش ١ امم لاق يبحعلا لا معانب رصن غن نع يعرادلا ةفيل>

 هيفلاق كاع كلذ غلب املف هددهمو

 اا ا نعو #* فاخ وبأ يددهم

 انا علعشي.ال ها رفص يبأل فت ميسلا

 ٠ 00 اه اذا د هولعل سرولا نك

 أ لكلاقف احور كلَ غلبف لاق ى وردعل نّشلا نيده ىور,ب ند ه سانلا نءو دعس ينا نبا لاق

 اذاعي كلذ غلبف ةفيلخلا يدب نيب 0 فيسلاب ةيرض ةنيرخ ال هيلع ىنبع تءعقو نأ ةقدص ىلام

 هيذاعو 6 ةصشإ هريذاق تقولا اذهىف كب ءاحام ه4 لاف ىديملا ىلع ل َىَح هروذ نم ماقف

 نظف مرخلا لزم ناكو ةرجاطإ ىف هيلا لسراف ةعاسلا هرضحي نه حور ىلا هجو ريصني لاقف هم

 لقف نيئمؤملا ريماإب كد.ع انأدل لاقف ة>اح يف كيلا تثعب يا حوراي لاق ةيالول يعد 3 هلع و



 4 يي ١ ”بتادر ها ماك ا -
 يا تنك تك 2 00
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 3 لأ ةلعإ ن اكل كلا يردلو تنك ول فاو ريضنلا اوبأأ هل لاقف كنم | ريخ ناكل هتقتعأو مهرد

 00 كيل ةدحاو ةلك كلك املف ضي الو همأ ينزت ةعاس ذم تن أ راشب هل لاقف ىلعابلا بضتف اهلك

 ” ]| كني ناك امباتكلا مأ كمأ تناكوا هّللاو لاقت كحضف ذاعم انأي يأل ثم همأو هل لاقف هلك اذه
 ىنادح لاق يدهم نب ىلع ينئدح ب 2 نب ىلعنب نوره باتك نم ( تن ) هلك اذه ةمراصملا ن

 هفوسف يدوم ه 1 نأ 00 ديزمنب ديزي دصقف دادغبرإشب درو لاق ىعازذلا دنع نب ديعس

 00001 داو ءاقأ نأ ريغ نع يدبمال ٠ رك ةفراشب ريخ هغابف متاح نب حور درو مث ارهشأ

 .ةئقو اديع هل بهوو مهردفالا ةرسش»إ هلدوف هب هحدم أرعش د ىديلل لالش لو

 دب م نب ديزي وحم راشب لاقف ةرص اسق رض ناكو يمك ا اكو

 000 ىىح هفوردع #* ينللمغ ةل داب اما

 0 نإللا جوي ىايضلارتب 5 فر يح

 قيرب نط فالآو يشوو * ةئيقو .يرسسق دبع ينابح
 مر لسا دع ءردار * اذاح ديم( سل ذل له
 قيصا نوعيطسيال مراكم * منا ةثيحلا نباي مق تدقر
 3 قيلح تيش ثيحس اروادوح * يرتذا ةنالف نمق مع كليا

 ٠ || ىلا بتكراشب ناك لاق يعمصالا انثدح لاق يثايرلا انثدح لاق يعازخلا دم نب مئاه ('قربخأ )
 3 فاخولتق يد هلا 3 مف هياعريشيو هض 0 1 هحدع ةدصقب نسما نب هللا ادع نب متهاربإا

 لاقفر ل ةمح ينال ةروشملاو حدملاو سم ينأ ىلع اهبنف ضيرحلا لعج وابلقف 0 نأ ا

 ملاس لياقامع ماسألو * مئادب شيع بيطام ملم ! أ
 اه لاكو ةرتقفا نبع سيطام: رقع اا لاو نآك اعاو

 مزاح دمع 51 حييصأ م ب * نعءتساف ةحصناع ارا غاب اذا

 مداوقلل عفان يناوْلا ناكم #* هضاضغكيلعيروشلا لع الو

 مئاب سبل مزحلا ناف اموؤن * 0و دعا اهوا لح

 مئاقبدي وب ل فيس ريخ امو * اهتحال غلا كما فكك ريخامو

 5 ملاظملا لوق نمريخ برحلاابش * ةمالظالا طعت مل اذأ  براحو

 3 : متاكر يغا ما ىر وشل دوش الو د

 0 مراكملا ريسغب. ايلعلا غابت الو

 : ملا زعلاب ه1 يدا 90 3

 1 ش ملاع لث» ىمعلا ىلح الو برأ ه2 عيشم لثم م 0 عرق امو

ْ 

 هسفن برقملا يلرقلا ىلع نع

 ىلا مطا در ا كناق

 ال.ةمموقلا كرهادرف تنكاذا

 م هأ رك ءاملاو هعلب

 1 هت سس ع ع و وو 27 يو د جا



 (هع)

 يف نود يو ل اقع بل ارواج ناش ناك لاق فودينم نإ ديوس نب لع نب دما ين :.دح لاق

 ل 1 كلهأن م ذاعم انآ هلا ولاقو را 5 دب ليقع ا نورذ اهدي نولازي ال اوناكت نسما لو

 ا 2 نورذافتي 0 مماعجرن انعأف انرود> ف تدب رواتب

 رادحخلا كم ع سفانخ ان 0 طهر سودس ىب 532

 راغصلا ن هه ا 1| 0 د ائاز راذعفلل كر 0

 متدواع نإ مكب اءاذم م لات كرش نم هللاب ذ دوعل 6 هاي كلو ا انام راق هلا ردو و تثاوق

 دلع ىنبدح 7 هيو رهه ناا انثدح ناك لا لع َس نسما (يفَر ل ( اهودوام م ليقع ىئب ةرخافم

 تعا اذه نوعدي دزالا نم بحعلا يودحنلا سنوب ىاق لاق مالس نب دمحم نع ليعوسأ نب

 لوشو ار 1 اشد يعل مهلاحر وحعمو مهاسنب

 ار هن وعدي يذلا دزالا مداي الأ

 نعليعمسانب دمحأ نع هيوروم نبا ىنثدح لاق نسحلا ( ينربخأ ) هنطب قتفي نم هيلا نوبي الأ
 لاقف اذه نم همالك عمسو هعم لجرل لاقف موق هعمو راشبب راشنل أ نبا ع لاق مالس نب هن
 لاق نسحلا ( ينربخسأ )لامن لع سنللاق تملع فنك كاق ةلقس هبامحأ نادهشا لاق, كيخا نإ
 اننغتخ ركلا راحتلا ضعبل ةيراح دنع انك لاق بوعي نب لضفلا يندح لاق مساقلا نت دم اندَح
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 هل و5 ف تت اندنع راشبو

 ا عش يأ اذاو يأ دق ةفياخلا نا

 راشد ن 0 ةملكلا هده ىور دقو ا ةروس نه نو هللا دع ياا هللأو اذه لاقو راش برطف

 رءشلاو امو تاسالا هذه يف ءاتملاوقعا ة ةروش ن أ هللا و يع لاق هنأ هئعلاقؤ هن 0 نه ربغ

 ها دما الغ اذاو * يدعلا ىلع لطاملا انأو

 هتيهشا امو الأ نع مكمل ١ قلخأو

 0-2 تودع اذا: سبعا تيد قروكو

 هتياق امو هلع تريصف * هلود ا
 يدملا نأ ل اماما ا 0 تاسآلا هذه ىعاز را دم ن مث اه فاد 3 يندشنأو

 دمح| نب ليلخلا ناكو لاق تايبالا هذه لاقف نسنلا نم 3 لوَشب 3 كزذلا نع ًاراشن ى

 نأ دمج نع َناَفَع م ذامد اسدح لاق دق ن مشاه( ىنربخأ () اب بحبعيو امهسدءتسو اهدشني

 ةشاي ريمالا كلذك لاق مهفرعت الو سانلا كفرعي كلام تبااي راشبا راشب تنب تلاق لاق جاجحلا

 كاد لاق لاق ين :ادملا نع زا راش ا دا انثدح لاق يقزارا ده نب هللا دنع ( ينرخأ (



 (ه؟)

 ركنأف هبلف هب وثباعد اذاف هلذا ريغب اهنوذخأب اوناكف هبايثنم ابوث مهريعيال نأ فلحو نابيج هل
 سانلاىلا جرخ ىمالا هايعا اذاف ادعس قلا هجوتا امنأ هبوث نم ةي 05 ارد قااذإ لك راو

 لوقيناكو لاق جرا ةاص ة هر 1 لوقف ذاعماب ا اذهام هلأ لاَمف اهذءسوو م بأن ءا| فالك ِق

 برضت © لوقت هما ةمأ تداكف اديدشان رض هب رضيف هو ع هسب أى اًواح ام وق اد د ان و

 راشب هعمسفىلا هنوكشيف سانا ضر هيون لونج أل قل هللا وىلب لو ف ههحارب امأريرضلا يد مآ اذه

 كاتدن 3 هيلع تمملا نايناو رعشلا] وق وه كيلا ينم هنوكشا عدلا اذنه لإ كف ا هل لاَقف هف عمطف

 ها 2 هودواع اماف جرح يمالا ىلع سيل لوي لا لا مط لقف كيلا ىنوكش ناف نسا

 نسما ) وحلا ( واع رعش نم ان اطر ادوَي هّقف نولوش مثو اوفرصناف 5 ١ هلاقام درب مط لاق

 | سل ىتدخ لاق زي ركلا نامعنب دم قئدح لاق هيوره٠ نب مساقلا نب دحم ينثدح لاق ىلع نبا

 أميسام يرد 3 شام 2 0 0 لَقف 0 5 ةياذبإ نان و ى معالا راسب تأ لاق ءأرع غلا

 كلذورانيد ىئام كيلا عندأ 3 يأ لاقف عنتاَةف راش 3 5 يف يف ءاح لاق ال تاق
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 رعاشلا عيشب حا موملا هلجبطلا تدجو قا لاقف ءاجيملا يةكل كلا 00 لاق ىولملا ناماسنبا
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 ني راع 5 دبع أن :.ع ذامد ناعوت كد
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 يد و ( الأ نسر الع قلاطعاو ةديصقلا ةريايع ةريمه نبا تثتدحد.م دّقل ليش هللاو 7

 3 داو نم ل ناكو يزورملا مهأرب ن نب يلع انثدح لاق يدهم نب يلع امدح لاق يلع نأ
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 ق.قمشلاوبأ لاقف كلادبام لقف مأ لاق وه اذكع قمقمشلا وبأ هل لاقف
 هيناسا هل لوقلا يف لو هيلام رعاشام اذا يفا

 هسالع هما تسا يف هتلخدا

 عفدم“ ينتشل نا هللاودار أ لاقو هاف كلمنا راشب يثوف ةينازلا نباي لوي نأ دا 3 دا راش

 سابعلا نب دما ( 5 ) قدقمشلا اب ابا ان ناييصلا 5 اذه نءمءس ال هل لاقمأ مهرد ا هللا

 اال يصالا يثدح لاق ركب نب. دم ينتدح لاق يزنملا ليلع نب نسل يق لق

 ذاعماب ا هل لاقف اع يفاوق كلذب قمقمشلا 05 ا مثرد ىلا ةزمسس راش لس نب ةبقع سمعا

 نودشني ممعمسف نايبصب تررم ىلا
 هشتل ةاثق نعط * هئاله هنتلله

 ضد يعاد« 1ذر قي راغب نا
 000 دار قرشا اي نايملا ةيوارن نكن الو هذه دح لاقف مهرد يتئاه راشب هيلا جرخأف
 دمحم نب سامعلادرب نب راشب أ م لاق يرصبلان اع نان سدح لاك 1-20 ل ل

 هوحيم لاف هحام لف سانع نب هللا دنع نب ىلع نب

 دوقعم لخبلا ىف ادبا هيلقو * دودمم ساسعلا ىلع راسلا لظ

 دوهحم ودو اينغ هآرأ ىتح * هن مغ كلغ يحيا م ءركلا نا

 درع هسا ملع نويعلا قرز * للع ةلاوعأ" له لحل

 دولا رهظي مل ةعسللعرد_ل * ملو لياقلاىطعت ناتهركتاذا

 دوعلا قروي مل اذا راثلا يرت * افق لاونال يجرت ري قل

 و ور ارفف اع لكف # 4 كده كيم“ الو كاوتلا كب

 نب داع نع 3 يدع لاق ىلبلا دع نب ةرملا يندح لاق ىزنملا انيدح لاق دعت (قرخعا )
 يفا كاف -ذ تالَقف دابعأ مالسلا كيلعو لاف ذاعم انأاي كيلع ماللس ١١ تلقف راشدب ترم لاق دابع

 ده قرخأ لاق ىلع نى فربخأ ( داعم ان كلم كلذإ ىلا ىنجوحأام تلقف كيف يأرلا نس

 فما لوق ت0 دا كيم لوا م لاق اراشد نأ نعاشلا عز زاعا بوقعي نأ وا ردا رع ف

 لوقي ثيح دحاو تيب ىف نيثيشب نيئيش هيبشتىف سبقلا
 ا الا 1< ناو اطر ىطلا فوك ناك

 تلق قى تدب 2 نكشا نشش هيدشنلا 2 يف لمحأ

 كك ىداع لل افا ل عقنلا راثم ناك

 ا ل وعلا رودنم ىن د اذه ذخأ دقو مي ( لاق )

 3 ةيورذملاو كنمح الا هد را 00 ا لب

 ف ا مم لايق اناَقف 0 هضعل هن آد
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فاآ ةثام هل مهوذ لجحر يف دسم ءالعلا نب 0
 لع ريزولا وا ل اذ دق مهرد 

 نب ارم نا نينمؤملا ريس 0 لاب ماك لاق كلذ تعلع نأ نمو لاق. نئاخ دال

 لكح لكلف لاق متيدب أ كديذف مهرد ف | ةئام هل بهوذ مهرد علا 0 0 ناك لج رف

 ورم ىف راشب 9 52 امأ هتلك اش ىلع

 2 أرمح اط هيف * رومالا ماظعكتهداذا

 تدل #* هنمد ىلع ماني ال. قف

 هيف ةيهاتعلا يلا لوق تعيس اموا

 هس وص
 الامرو ايسايس كيلاتءطق # اهنال ككتمت اياطملا نا

 لاق ندحو ان د لع زادات * ةفحم ندروات ندرو اذاف

 ةيهاتعلا وبأ هيف لوقي يذلا سيل وأ ةناب نب و رم نع يطسولاب لقث يناث مهاربال ءانغلا

 يسالحو ىبخ ف كيرطال يا * ساد ءرقلا ؛أ ايو ءالعلا نيااي

 6 ىداناكتر ا اضع. 0 تكل كاطع ا لبق اذا: قد

 نيد ١ يرحل ) هلعش اهقدصي نا اقمقح ناك هد ىلع سانا ا 0 ّ لاق من 3

 لوقبامفو اهلع عقب ناكوءادوس ةيزاح راشيل تناك لاق ىبالا ركب وبأ يندح لاق 51

 نيل ىفو بيط ىف ءاملك * ةقارب ءادوس * ةَداَعَو

 0 ودعم كنسملاب ربدع نم #* اطان 0 تغيص ع 3

 لحجر كاف كاف عر لش || وبأ ىنثادح لاقهيورهه نب تدع لإق لع نب نسحلا ( ينربخأ )

 ءاطع قرف كنك ىلإ ءالطح لأ زاشب لاقف دحا لك كحتادم قوف ل نب ةبقعكحتادمنا راشيل

 هتدشنأف ًاموي هلا تلكم حا

 ءارقفلا عطم ريخلا ةقع * سن تاك نأ هللا مرح

 ءاطعلا مط. ذل نكلو ف # وإلا الوءاحزال كيطس نيل

 هام كلا“ كدا قدمنا < تححا قت تح راعلا طقم

 ني ب اوقع لاق وأ هرزو هللا 0 بعانأو مدر حم دق انا | اهو را هدد قدا ةنالثن 1

الأف انش يفارطمإ ص ًالوحا اما تقاو دواد
 نوره باتك نم ( تف و )اذه حدم ىل اع م

 قءقمشلا انأ | يطعي راشإ 1-5 لاق ىلع ن١ لبعد نع صءش *لا 3 نب هللا 5 6 مدع ىنأ دح اا ىلع ٠ نك

هانأف مكر ذأ ى 0 ةنس ل 6و
 كلل صعب يف قءق.شلا وبأ 

 لأَف كام انأأي هب را 5 هل لاف نينسلا

1-5 تنأ هحزاع راشب هل لاقف عمسلام وه لاق يه هب ا كحنو
 كيلا نوه رعأف لاق اة | ىنم 

 كتوم ينتو2 نأ هللاَقف كونا الثل لاق ك.طعأ لاق ال لاق ين“ رعشاف لاق ال لاق سانلا

 كت ل 2 ا ا ا

 زاهر اطال يورو ملل
 يدا
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 قم يف لخدب الو :مالكلا كلذ هبي الو نيدلوملا مالك نم اذ_ه ناك حاحتلاف اركب تلق ولو

 00 11 ةلواع ناك ول هح زاكي ورمع يبإ نب فلخ هلناقو هيلع نيب لتقف كفلخ .ءاقق ةدصقلا
 لاق: ةتفلخ دق[ ل دانك راغن دق كوم كنكلاو 1 لعق 5 تاعفل َداَعَم

 - ريراوق نم ينرعدباف * "0 تك ءاكاورتس قارا

 000000 طا ادع شنب قرحأو هينا ف مفي وزمح ونأ ناكو لاق ذامااأ اب رف هل لاق
 مشاه(ينرب>أ )بيرقلاهبجسي املسنا هيف لاقو هو< ركذذ ةديبع يأ نع ةبش نب رمع نع رصن
 فاخ يلب لاق لاق مالش نب دمحم انةدح لاق ةئن ليعمسأ نب يسع | :دح لاقىعازشلا دم# نا

 هرعش ةدوجو هباوج ةعردو انا اوك دوءاعوت ل هو رك دق ها رانا: لق عمسا تنك

 هم ا ا 5 هللاوت اقف ىئدنع دومحلاب نك ايش قو دشناف :ةوعش نم عش مسدس

 تةقوفاذم ىلاس نم هللا نءل تلقف ةدللا مظع راظنملا حببق ى يما هنأ رفهباب ىلع سلاح وهو هتناف

 عضوو ناماس نب دمحم يا دنع 0 لق كرون دا كلذك انامل طل

 ددرب ف هياغ الحا ءاح وت سا>و هدنع لخرلا ساجو قارطأف ع لاق للعف دقوا لاقف كن٠

 ةكأو 0 اندقنأ تح ةعاس الا ثيلب مْ هحادوا 0 دقودلا نورظن اول م مع

 را ع لهو دا دنع * ىاتغ ةمأذ كلتا ا

 رومع٠ ىسا#و ٍنيفتعملل # را هقرح ىران

 روما هل دحسأ ى .: اكو * ىدعلاوةبحأألا يف ةباب اىلو

 ريثز قيرطلا مقل ىلع ىلع هلف * هديص 00 تت

 يذلاهّلل دما ىسفن ىف تلق تح ًادج ينبع فوظعو يدلج رعشقاو يصئارف هللاو تدعتراف لا

 انثدح لاق يدهم نب ىلع ينثدح لاق ( ىحي نيىلعزي نوره باتك نم تن ) كرشنم يندعب|

 هيف لاق كمر, نب دلاخ راشب دم لاق دلاخ نب ساساا
 ىدحه دنع ى هلاناكن 00 كمربنبا ىلع ي دج ادق يرمعل

 دعرلا عم باح لا ر داك ًاحامس #*

 دياب 1 0 كاطعاو كيلا *

 لال دلا وحاتلا لكو ءاّرح .* انمئتنال  موقلا يف مندل
2 

37 

3 

 ادد هند ار ىرعس تتلح

 هيو فرعا كمجلة اذ

 لاو رز كارول ادغام اذا 2+ ةئارب لتس - فالاتمو .ديقم

 دكلاىلعز ونكلا تتالوالاتح * هلهال قم دما نادل اخأ

 : درال يراوعلا نإ ءابةعيألاو دع ةدرتتم ةزاع نع لكو ممطاف :

 دلاخ سما و مهرد فالا ةسّمح ةدافو لك ىف هبطعي كلذ لبق ناكو مهرد فلا نينالث دلاخ هاطعاف

 نك وأام رح دلاخ نب ٍيجينبا لاقوهبف سلجي ناك يذلاهلجم ردص يف ناتيبلا ناذه 0

 اد لاق دعس ل نب رمينب هللادبع انثدح لاق ىمح( ينربخأ ) نيّشيلا نيذهب لمعلا ىبأ هب

 لاق المح افيفع ناكو 0 لامع نم سقلا 6 يروا ا ناك لاق نامع نب هللادنع نبا

3 

3 
2 

2 

. 
9*3 

1 
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 غد ردي فلج هك ناحل 6 اي تاس يا



 لا را 4 ج نفث دول مر سس

 ا ا تدوم سي و ديتول : 0 نو هيؤ دج رارطوسوبا ىلإ سلا يق -

 مجبوع ينجح ب

 00 اعمل يعم ينجس دب دن اجبار يا

05 

 رذع كلذ يف هل * ديز ابآ نأ الا

 نحالا اهب قاض دقو: عب راش أ هتنأ
 ريصلا 5 كاس امو د اسال أوو

 هسارب طئاخلا حطني لعش هل ةهابنال لل جرا ةضرعت ىلع مدنو بضغ راشب ىلع تئرق املف لاق

 ىندح لاق هيو روم ب ا ديت لاه 6 ) قر ( اد اذه لكم ةل4س ءادط تضر كد لاق مث 3 ًاظيغ

 | ةينغم ةيراخ هيلع تضع قو ىديملا لع راغب لحد لاق ىديملا رووا دينع يبأ دلو ضعب

 لاَمو [رغش اهتفص ىف لك راثيل لاقو هب رط اف اهءانغ عمسف

 ديمص نطب قست ملتقرب اذا # ةليخم .اهف نيعلل دضأ

 دوقعو رقبع يف اهقرب ىفخ- * يتفلالعرورسلا تالهتسلا نم
 دو.د بولقال 2 نيعأ #23 ايما ىف 1 رحاس اناس ناك

 5و نييحو راع « ا نولفقو ان أ نع

 لخد لاق نوخلا نب ىحن ينادح نادع ل لاق لاق يندملا و انثدلل_ح لاق ع 0 (

 هف هلوق هدشن اف لس نب ةيقع ىلع امون راشب

 تعم ومص

 ءاقلل يس هو ءاطع ْق + يني داوملا كلانا

 ءاطملا مط نإ نكلو ف * وألا الو ءاحرال كيطعي سيل

 ءاماكلا ةلواتت قدفتو 7 0 ثدرح ديلا طقسإ

 ءاوللا لظ تل 0 30 د»# 5 ءالسلا هيقع نتف

 نموهوذاذرل رصنلا قىر# ُْق َق ل لمر فيقخ تت ايلا ذم يفو مرد فال ةرشعل هاصوو

 لاق ىركسملا اعلا نب دما ( ينريذا ) مههاذمو ءامدقلاب هيف هيشن امو اهرودصو هتءئص راثخم

 ىعنب قبلا هب يريخاو ىعوص آلا نع دالخ نب دا انثدح لاق يزعلا لياع نب نسحلا انندح

 ني تك كلا يعمص الأ نع دالخ نب دمحا ىنثدح لاق هيوره« نب مساقلا نب دمه انثدح لاق

 نالوش مت َّ مظع ككل ةباغب هيلع نأ ل ١و 1 راش نامت رمحألا اهلخو ءالاعلا 31 ورد يبأ تك ا

 روظلا تقو ا يح هل نيعضا وتم هلع ناتكو ةالاجو امدشنيو اهريخف تثدحأ ام ذاعم انأا

 ميكاب يتلا يه لاق ةببتقنب سم يفاهتثدحا يتلا ةديصقلا هذهام هل الاقف اموي ءايناف هنع نافرصني مث

 هدرا ترحم برغل ءاان ردات انلخ< نأ ينغلب 9 لاَقؤ بررغأا نم أمق تزكأ كنا انمي الق

 اهدشناق اهاندقن اق الاقادق رع الام هيلع

 ريكشتا يف حاجتنا كاذ نا * ريدطا لبق يبحاص 5

 * ركتلا يف حاجتلاف اركب * حاحتلا كاذ نا ناكم ذاعمإبأي تلق ول فلخهل لاقف اهم غرف تح

 نويودنلا تارعالا لوش 6 حاحتلا هل|53 نأ تلققال ةيشحو ةيبارعا أمسلب راشد لاقف 1 ناك
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 اناق امو ل قاهانر اع كمان ًاردق و انناتساتن ااه همن وم دق لصي لف رسلا) 13
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 تندم اواك انذأ درأ 0 3 1 001 ايا لاقفديلا١ 2108 يف كيدي نيب ملا 0

 نا لاقف 585 1 5000 رشح نو ل راسإلا شن تورو 1

 | .اردرسرم 0 5 0 1 لوح ل اعدنق ا دءقيو موق ةداسلاترضح اذا انك لاق

 مم ةلهتساف لبحر راشب 01 لق لاق يزامر را نع بويأ وبأ انربخأ لاق ىحي ( انرب>أ ) هلاحم

 ذاعمابأإ لاف اعلا[ ط رض من تنافأ لاقف ىرخأ طرض مث هنء تالفأ اهنأ لجرلا نظف ةطرض هيلع

 دشنأو لاق ير يتح قدصت الف لاَقث ا دق اوص تعوس لب لاق تعمس مآ خيارا هم لاق اذهام

 هإقثتسا لحر ىف راشيل بويا وبا
 ناو سيلا ل اة و

 ناييف_س انا اهقوف تلح د ضصارأ هلام لإ هيما 5

 ا

 نازمملا 1 2 06- نب دع 3

 ضيا هش لاقو

 هلل تل العام  لكو 8 ام ىضمغو ىلام كلل
 : هلام الو هللا كدرال * يوتيام دعبا ىلا هذاو

 ]/ نارمع نبدم ينثدح لاق ىلحلا مهاربا نب دم ينثدح لاق قارولا نيسملا نب يسع ( قي

 5 07 رو ك4 سو ا #22 ىلا #0 7“ اولا ا

 ا 0 الا ار

 ىمحالا راشب لوق ديزي نب ديلولا اندشنا لاق ىضلا

 هر ام نر نيراساو ع قايم اح نافاس اع :
 دورب رغا باضر نم ةبرش * يئاود ناو اءظلا يناد نا

 دوربلاىشويشولاك ثيدحو * يحاقالا رفك كحضم اطو

 درا ةداز تلاوة ع لقلا ةيح نمداوسلاف تلو
 ديدج لك نيلبي ىلابللاو ه« لاي دعب كاقلن تلاق مث
 ديدحلاىلق نلك أب تارفز © يدنعويئاقل نعربصلااهدنع

 يب مث يتاغ ًافطتو اال ف يللا قبو نتاع ي ءاك جازع ىل نم لقوا طف لاق

 59 نأ نب هللا دبع اندح لاق.ىمع ( قر ) اذهف كاذ انماف نا لاقو هعمدب هسأك جزم َقَح

 |١ راشبل ًاسلج ناكو ا نا 9 دبع ىتثدح لاق ىوافطلا نابلس نب دم نب دمت ينئدح لاق

 | اهتداصي يف ةئيسلب اناث هم بلطي موي هللا ثعف زاشنل اَقدص 1ك ينكيراج انل ناك لاق

 هوم لاقف هدنع

 ١ ب حرب اال رع ا ل اإل يااا < أ

 5 يأ هنا" عوج نا 214 داتا لا با او

 د

 ردقلا ةلل يفينز *« ديزابأ نإ الا
 . ْ روشلاةم رحيبر4-#للأ ىلاعت عرب و

 ِ أهروط يف دن اا رشا لوف نع دز وا سال

071 
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 تكن فش زف لا 14 دنس 1 ل لل ىلا

 0 اد1د5ا ا  ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز> ز زةز ز2ز ز> 2 ةز2ة2زة2ةزةزةز>7ة ة زة2ةزة>ة>1ز3><ز>ةز>ة3>ة>3>ة2ةزةز>3ةزةز>ة5ةز>ز>ة>7>3ز>ة2ةزة>ةز>ةز>زةزذة>ة3>زةز>3>ةز>ة3>ة>ة>ة>ة3> > ز3>3>2>3>32>ة>3>+>ة>ةغة4ة><+<>ة3>23>3ذة23-32-3232320202046/00606020002000<><>4

 *# ىعرض ىردقف ىلذخ براي ع هنأم ءاح قساف نم

 ردتقم قاطبام ةوق وذ # هضضرف.يدضعم ىلا ىوعأ

 ىالا اناكح داوس تاذ + تاس ذل ةر يف 00

 اورضح مماول ملع نيو + كغ قرسف يداع تح

 رفظلا رواسملا تناف بهذاف * اهب توهالا هللاب مس أ

 ربا اذكنم عاشزا فيكما *

 را لوقا اذا كم

 د

3 

 ع

 ربح ب رح كأن ايل

 يهشاحار اذ اب تك
 هن تل عدل دس تدك دق

 كساب كاذ دنع ايل تلق

 نفط هلام قا ىف نك نان ذط احط ف ال را
 05 لحر لاق ةديع و 4 لاق دامد لاق بعصلا نيلب و بواقلا ل رع رعشلا اذه 0 هإ لاق من 6

 6-2 الو منح ريغ لاق لدا اداهلا مر كح داعم انأاي هنياعب 2 الا حتما ف راشمأ

 سدح - هل ّّح ىنادح لاق وعل | لاق رع( نرد ىنحمل نكلوأل

 هش رط ىلع فق وفةلطمو هدع وو ه6 سراهب وهو كمر ن.دلاخ ىلع ر كك درو لاق جاححلا

 2ك 1 هتاغل ماحاب 3 دحبملا ديريوهو

 اهشاشر ا 6 انتل كن اضأ 237 ةبادعس ا 6 ٌُ راع 30

 اهشاطع يوريؤ يأ 1 عع الو * عماط قسيس ىل“ اه.عع الف

 (ينرخا) هللا ا 3 كال يب قى ةباحلا فرصتس ناكاقو , ردفالا 5 رمشعلا هل ماو هتلغل سك

 لئعمسأ ينئدح لاق نام !| برخح نب ىلع ينادح لاق ليلع 0 لأ نك لاك ىلع نب ى

 راشمل لاَقف ةباحملا ٍِق اراشب متكل ءاقعقلا نس كعهمس هل لاش 6 لحر ناك لاق يفاطلا دايز نك

 ع كلذ 1 هةدءح ان جح نأ ككل لهذ ةقديزلا ىل | ىاتلا انيسن دق داعم اأأي كحنو همداثإ وهو

 خس رف ةناع الع داعم اني كحنو هل لاق را : و اماف اكرو المخو 0 ايرتشاف ثا اا 2 لاق

 ما انسور 5 ةيسداقلاب مهاتض راع جاحلا لف اذاف اهف 9 ح١ 3 ةرا رز ا ام لما طش يم

 لاو انديذفت نأ فاخا نو كان ١ ع ثيح الو تأ 0 راشبإ هل لاق جملا ن م انئح انا سانلا

 ادخل نيعحار ةيسداقلاب جالا ل اعلق نافع دعت رع 3 نايرشي الاز اف ةرازز لاالاف

 عاقمقلا نإ كاع لاقذا ا 35 ىاانلا اهاقلتو القأو | هيسؤر 5 رو اللمخو 0

 هراحتلا 00 ه جحلا ناكو د انحح> اراشو و 1

 ةرازز أ قار طلا ان لاق 3” كيعل 0 ديد ىلاط انحرخ

 هدرا ا .نم نيرقوم اأو + اورو اوك ت25

 اغلا رطم 00 5 نس 0 ينثدح لاقىرودلا مساقلا نب دم يف ”دح لاق يلع نب ى“ (انريخا)

 اراشب 6 نألاق نا 2 نبدواد يف د لاك قا رولادو# ىناد> لاق يضلا ناسا نبدمح يدخل

 ا عءقش) 00 556 املفهماعط ىلا انعدب 0 نيب ةعوضوم ةدئاملاوانل نذاف

 اعلا كد ك)
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 ا راقي لشن[ امل .لاق يعمصالا نع سار اسدح لاق يعاز لا دمحم 1 مشاه عا (

 هلك و هنع اه ا ذا مرد ل نيس هلرمأ مني ةيقع كلملا / * دمصلا تاذب ىلا للطاي *

 نأ راشب همالغ رماف مايا ةنالاث

 دئمام لازام

 ع ةقع هنآ" بأ || نع ن

 0 ن# حزاف مع دعولاو #3 0 نه ىن

 - 0-5 ا

 تاكد 0 لمح له لاَقف نام رهقلاب امد 5 دا تالاعق:“ نم هذه لاق كلذ ىأر ةيقع 06 رد ألق

 مثرد فالآ ةرعع مف دز لاقف ه ملا اب اي ادغو نوقيض» + ريمالا اهمأ لاق هبدل تىحأام

 ةديعابأ ت تلاس لاق ذامد ناسغوبأ انئدح كاف متاع 00 نم اها. ةعاس || هيلا | اهامحاو

 : هان راتمسا ك1 لوا 3ك لاق ءاسنلا 2 1 ًاراشن يدبلا ئب 0 نم يذلا تالا

 ا ا ينام راد نب كالامو ر 2 الا ع كب راوس لاق يتحم روشلا اهامشو 0

 "نا 0 0 كا لكأو ناكو هناظعي 1 امو 2 اذه راعشأ 0“ قسفلا ىلا ةسدملا 1

 نم هربخ يهناو كلذرثك ملف دحلم ا ىمعالا اذه تاءلكل اها وغأ و ناطيشلا َلئاَح 00

 يدهملاناكو بيشتلا لوقوءاسنلا 0 نع هامهب ه>دمام يدوملا 21 11 ىدهملا ىلا ةريش 5 هوجو

 ليحو ا ء6#شس نم يلاعملا هذه يف ماب انفع م 2 يل مف لاق ةريغ ىانلا نش[ نم

 ني حل لاقف ةقيطلا كلتو حر ,د نب سيفو مارح ند ةقرعو

 لوق عمسل ناصح د 0 ىاو ديري اهو لوقرام نولع يف 2 ال ىح ءاسنلا براق. راشبو اهم دارملا

 هلوق دقن مث لجرلا الا اهل معال يتلا ةاتفلاو ةلزغلا ةارملاب فيكف اهلق .يف رؤي الف راشب

 رحض ههنك ريغ يف موللاو * رم ىتايلخ يف :

 | امكنم سانلل عاش ذق * ىلب لاق ال تلق قفا لاق

 ردع مدع هلق ىل نحل امم كراذعاام عاش داو تلق

 فرع 1 الإ كلت ممن

 ىمه ال دق

 رزآلا دخؤتف وزغا كرتلاك 7 هيزودخ وو ىدحو قشعا

 رجا ئوولايفمال ىذلا نإ *« امححاب فالخلل اجيإ

2110110079 

 ١ ١ ١ ا مااا

 رظنلاو ثيدحلا هلمو ينه * هن تفلك ىددلا "تى بسحوأ يح

 رز لا: ىل لج اذا نسا # الو كاذ لالخ يف ةل ق وأ

 زي اهضع نم يعارذ قوق د ا طو اهعارذ 2 0 وأ

 يلا هنود كا لو بانلاو #3 يدي اهبط ص لود ل وأ

 0 دلع دقو قلر صم وأ #2 اهلخءا ةفقارب قاسسلاو

 رددتم عمدلاو ىنع هنأ ا د او هلا تكلا جر

 ادا كل راتفم رو تعا + وعز يذلا نأ اق وكمل

0 7 

0 7 
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 (خف)

 لوقت يذلا نم ذاعم ابا تح مث ةرعش هداشنا ضع يف دحأو دي ضرغأا
 لمخلا مظعال ركسلا بصق * بصق نه تقلخ ىملس نا

 لسفتلا ع تكلس بلغ #* ذا .كلا خم تيدا اذاو

 تنص ةعاس هتكرف ع . ان ربعي ورق ةثادحلا يف اهب كحل 5 ايشاب "عرش ىذلا نم م حاصو ب بضغف

 لوش عدو ه داعم انأاي هب

 جم كسو يد ىذلا ناو تن جعر 0 نا كانحأ

 ءانغ هبفو هرعش دبح نم يهو اهرذ 1-5 ىلع قأ َى همنا مْ لسف اذه لثم نع كحنو لاقف

 تر

 جهوت كيلع ينازحأ نكلو * ةفيلخكنم عمدلايفامو تيكب
 هذه لاق اك د هيو رهم نبا طخ ريا أذه ثتدحوو ىطس ولا ىلع ا نب ماس ءانغلا

 و تدحوزؤ هن ا ةباشذ ل لاق الثام اهلا ن ناكو د اح ىف ا أرما ٍْق ةديصقلا

 30 ىعاشلا ريضتلا وبأ لاق متاح وبا ىنثدح لاقولا كلا ندع لاقيمع ( قرضا ةركلا

 اذاةئيفلا دعب ةنيفلا يفن(١)كشحم ؟ يش اذه مأ تنك 5 دع كل يك كعمأ يللاقف ىل ةديصق اراشب

 نأ ينتنباح كلعل هل ت تاق سصعاش كاف لف َك لأقف 2 الك نيجي ر 0 اذ لب تأقؤ دل تل

 نع نار 4 لا وك د لاق ىوع (ينربخأ) كلذ ن* 06 نوعا هللا كاَشْأ تك :1لاقف 4ك تي دا

 لحر هانأف يم الا راشب دنع 2 7 ةلها نم لحر نع يدان زلا سابع نب سابع ن ء يرمعلا

 نعال 16 لاقفمويلا كوعد» ةيفاعيف لاق يقنبا بنك لاقو هدنع ةيراح ريخ نع هلأسف هيلع 2

 دار ان ةيراخلا خمار ديدتلاب ”يج متاتكأف يف رمد شرفو فياظل ا 0 انحف ان ضمها

 هذبإ نم اهدي تقرأ اه امقيل املا اهواكر ل 2 راص ع او راشب كد 0 0 اق فارضنالا

 لوقا وأ حرب الو امذ تهد , ذأ لاقف ذاعم انأا, كلام لاقف كول جرخو ةص رعلا يق لوح لعجيف

 لاقفا رعش

 يتلعف ن 0 ةختبسأو ان تا 0 نه كيلا و

 م هلت ذر ملام تل واع

 ق2 ناك الو كم 2 -# ه4-> م هللاو هللاوو

 ىتيم يف هللا يدعو * اناضاذإد ةآلاو 2

 يتببلق يف هللا كرا الف * ةلبق ىلع اريخ لان نش



 ( *م)

 أمك راش 0 اهحوز عم نامع كك ةرصنلا 02 0 ةديع

 00 317 2 قات يما 0 . الإ كاذ امو

 بيل تيذانأ 3 امو اهافس * ينواذعيذا لاكعلا نم يريدع

 وى - .٠

 راشد ىلا قءقمشلا وأ ّ لا 0 م لحر ىنندح لاق 0 ىنادح لاق مشاه ( قر (

 18 نكلو كن ىث ئدنعام هللاو ناعم هل لاق. "ىش هدتعام هنا هل فاحيو 5 هللا اوكشي
 ةنامسمخ هل سهاف ءانثو ركش هلو ىعاش وه لاقو قدقمشلا ابا هل رك ذف هعم ماقف ملسم نب ةبقع ىلا

 راشب هل لاقف مثرد

 ريظن هل نسسلوىسما # يذلا برعلا دحاواب

 ريقف ايندلا يف ناكام 2 احا كلم ناكوا

 0 5 كدض راشب لعجف ذاعم انأي كاش انتمف قمقمشلا وبأ ةللاقف مهرد ىنلأب راشبل صأف

 ا ا نا ىحم تانك زر اندح لاق هةيوروم ن مساقلا نب دمع انثدح لاق ىلعنب نسحلا

 ملف ات رتعلاو .ةلاز نيب ىذلا مضرلاب هانلبقتاف روصاملا جح لاق نصح نب رحز ىنثدح لاق

 0 3لا تليحف ان راض كرر نقلا كد رف رك تو لجو قوعشلا نم لحر

 لاقف نئؤملا 0 لوَش اناقف هذه يح هل ت.هو 0 ّ لئاق ينالاقف هننع نيب كحذت

 هياظعلا 0 عطش * ىنح اطل تدصأ ةرحاهو

 لاف ىمعالا راشب رديف

 هياظعأو ا يدخ ىلع #* ضان سواقلا [مكر

 ةللأو انتل راش اقف ةلا- تلعفام كلذ دعز راشدل تلقف هيلا اممقدف بكأر وهو ةبجلا عزف

 .ىنثد> لاق يزئعلا ليلع نب نسما ان دح لاق ىرادعلا سأ.ع اعلا نب ل (يفر 3 راند ةياحمإ !ٍ

 5 سابع ا نمحرلا دع نب لضفلا 0 ساعلا نب لا دبع ىنندح لاق قلفوتلا - نب لع

 نب مهاربا جرخ مث ًاريثك اناشغي ناكف يتوذأ ىلاو ىلا ًامعطقنم راشب ناك لاق هل وح ةحبر
 ىلواملف 0 م ةدع انم روصنملا ساحو انراوت مهاأرب ا لق املق ع ةدع ةهعم جرحف هللادبع

 ناكويدوملا ن م انامأ سمت ينوخإو نأ د ادغر تمدقف نسوحا قلطاو ًاعبج سانلا نم 1 يدجملا

 دعب الا يشن ىلع ًاراشب علطأ مف نو و نود 00 ليللاب نوسلجت ءارعثلا

 لوي يذلا 2 تاك أ اب هب تححصق ىلالاب هتفيلخ ىلا ىخ : 6-0-5 ا يديملا انت رهظا نا

 00 2 رئي يي ا 2 يش 222222222222222 2222222

2 

1 
 اد

8 
4 

3 
. 
3 

 دن

 و 0 دعو نر يل ا ولاا



 دا يارب ماج يرو ايبعما ربو اياج ا طب مور جل جالو

 يدحو قار ذا يار تناك

 دخ نعء تلح ودخم تدص

 ء ن٠ هلاقس اه يدبع

 دهح ين ىوذادهح نم نحف
 دهعسإ لو صهدلا هل ىلا

 دحس هناجر يحضلا ىتا

 دجب يبس نم اظح قفاو

 دعا اصعلاو يجاب رخلا

 ىدعتلا نم كيفك تفضتلاو

 دل> نم هتعقر ِق ه3

 دقفلا ديقف ريغ ىضم قع

 كال
 ع

 ديزلا ىرو علا كام

 دولا رنغ كل ىنم ناك ا

 ديور تاك ّق هتدعسأ

 دعم يف كمانأ هلل 2#

 دجلا دنع ةفحط ىذب 0

 درسلا ديدحلاو تانتهرلاب

 يكل 6 د 31 احلا اذا

 5 4 حس ةنح.ح

 »ع

 د

 ان

+ 

 د

 ان

 نا

2 

 ان

 ان

 دقنملا جربزلا تل قبلا

 ديرما ملاك ربا 2

 دتعو ىفأو ادعو فاح

 دمحو طخ ع صازو
 نيا رتل د 7

 يدحن الاب كاذ . ند كل

 دا تهصلولا 0

 هزل[ لف لال نمل

 دل بحادصو

 درولا 0 لَم ها تقرأ

 يدهز نه يتبعرام يرد امو

 2 كدا بان حاتفم
 16-2 تس 2

 نيل تا ناكل غأ
 درولا حد 11 ءانما من

 0 ريغ يزارط سلاف

 دع ريغ ناطحق ىن ىو

 ديظأت ضوأ تضوأ هلثمو

 درخلا تادعنملا تانرقملاو

 دعرل بو 0 ال ث) | م 2 2 2

 كيما 52 كيم دا

 دق مجرك جان يد بترو د يداوي ع نهر ا

 دصقلا ليدس نع 3 ا درب 2 كو و ل 3

 دلولاوهلامن ءهتلصو *

 ت#<ء ن* بصهو يرد نما نع 0 ماقو هتاص لزجأو مم نب هبقع براق

 طظداحلاهيفدازو ظحاحلا نع ريا اذه يعا زا 5 ماه فادوب | يل رك ذو هيلا دعت 3 هنأل

 ةحرقلا ةلب املاء ذه هب اقف هنرمتثعو هرتصتخ 0 ل دقو ةبؤر نب هع 2 ءوس ىلا ر ظناف لاق

 تام تم اذا رعشلا ناهذ يباب 5-5-5 هرخاف دقو هل لاق هنال هب هللا قاخ ىلع 5 ناكو

 اذه ريغ ريخ الو دحاو تدب هل را هل لاق مك ناكف كدع هيوربي نه دحوب ُُ كعم كرعش

 لاق دمحم نب مشاه 0 ا مع ( هيدأ ءوسو هطوقسو هفخس ىلع لادلا هنع رايخالا ح علا ريا

 (ط لاش ة ه رع نسا ند ارم راش ٠ ناك لاق ةديمع 35 و لاق دامد 06 5 0
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 سهدلا مدق يف نومسش راوزلا ناك لاق ميمربلا دلاخ نب سابعلا ينثدح لاق يدم» نب ىلع ينادح

 ميركلا ردق عفراو ريا بالطل هلبقتسا مسإ هللاو اذه دلاخ لاقف لا كلا ل 1 1 مايأ 7

 ريح هلءل نمو معتلا ءان افراح الاو فاركألا مهف نال نيلمؤملا ءالؤه لاثمأ هن ىعسإ د

 كلذب هحدع راشب لاقف راوزلا مههسل ان ل لف دصق» ن

 ليصاو فرطتسم هل دحش * كمرب وذ> هلءف يف دلاخ اذح

 ليلد هيف مادعالا ىلع ظفلب * هلبق نوعدي لامآلا ووذ ناكو

 لكيلجو هبا مهف ناك ناو * نط وملك ىف 1 نومسإ
 لود_س نيدتوملا يف هرات- اف * مهلع ا راوزلا معامسف

 سعا يف مالكلا اذهب دلاخ ماكت يتلا ةعاسلا يف دلاخ سلجم يف رعشلا اذه راشب لاقو ( لاق )

 ٍ 1 لاق ل مساقلا نا ِ يندح لاق ىمت ) 5-00 مشرد كمل تدب 0 اا 0

 لاَ تدب هلا ناك 1 ترش مول 3 راج و ا بهو نإ! بصاع ليش وبا ين'

 ماس تما ف قع كر م الا * 2 التماف را ماقام

 ماسلا 0 و نع تسأ يالا قرع ك رحم الا هلوق ىلا غلب ال ةنكلو ءاجمطاب امنست دري ملو لاق

 01 كحيوشا هل ل !اةذهللا 0 مكس كَ قبس ف لاَ حو هم اعاد هشب لص ناكويراوحلا ل

 الا اذه مزح تال نى * يأ كودعو كشدص نيب قرف كدنع اق هللا هع كاع هل لاَقف تنبلا

 هللاو تقدصلاق كردعاف م ١ ىلع كتفاق تعداو كابعأو كحضفو كاذ يذلا رامح تسا يف ت

 ثتماساو 0 رس را تنبأ ىف كوقأ توا 0 0

 تماس نيح ىلعالو كَ ل هللأ 0 الإؤ تاني اع مالسلا باود> ا ناك اذا مكس هل لاَقف هتفزرو

 د لاق نيسحلا نب ىدسدع ) ار ( كمن ددملا 00 هك قمصيو كادعضا راش لعهحو 5 اع

 لاقف كهح وحق عم سانلا كنا يرد اشمأ ةأرمعأ ت تلاق لاق همح نع 0 32 نب لع

 ةيش نب رمح انم 0 لاق . يلهملا رين نا ا ةعلا باعد > نه سل دال ط

 ةقع هد 3 هنف هحئادم ضءب هدمت اف لسن ةقع لعدراشي لدد لاق ج ادا نب دمحم انثدح لاق

 ىلع 1 مْ 0 أ ىلا هلاقام ندسحتسإ لع>و راشب هعمسف هب هحدع َ زحر هدشني ةيؤر نبا

 نمو كنم 0 هللاو 1 انهلاش لآَيف اشي هللاقذ ذاعم اأأي تأهل مال ارط اذه لاقف راشن

 نا قيل ينا هللاو وزجرلا بابو تدرغلا باب سانا انحف ىنأو لل اوانأ ةيقعهل لاقف كدخ وكلما

 ( 1 عاش نا رعاش ا يل فذ 01 ةعلاقف هللا كجر مهر ار اشي لاقف مهملع م

 وح 8 ”اروطت مع روطو س.درلا مع هللا بهذأ ندا تدع! ناو ا كا ناد سعاش

 "ادمن 0 0 ةقع ماك ءعو ف ل 7 ع لعادغ دع نه 0 و 0 ةقع 2 هع نه

 امف هحدم ءلا

 يدع تنك نفك ريح هللات + دصلا .تاذب ىلا للطاب

 9 الا نبأ ءايمال ل دعر برو دعر نم تنسحا

 تب 7

 للاب جرا الا 14 #1 ا



 1 21 ا : 2

 200 ظل
 / مزرك ف 1 ١ 1 1 8 . 9 نك 90065

 2 1 اا 8 لا ا ا / 7

 ا ير ويا ا عودي لعيد ب نو د يق جاو ابا

 دينيتسالا اهنا شو د1 نسا 1 170 االا»

 (*ه)

 اذه نم يرظنأ ةيراحاب تلقف حبصلا عم 5 عرش عراش الا مايأ ن ذدنم ترعشام لاق ينادخ مولي

 هل ينذا تلق مث يبارضأ الو لاك نم وهام ت تاَقؤ رانيد نب كلام اذَح ه.تلاقو 00

 ىف ١» نعتعئد د !١ يدنع نكي لأم م اسابتدشناو ىعءاتاا ضارعأ معن داعم ا لاَقف لذ دف

 1 هرئأ يف تلقو ينع جرخ هوعاال د تاقو

 هلا نم تاب امو ىلع #* هلامالع كلام ادغ

 هيلا اذ لوش ةادغ 7 أهرس ,تكال يناو

 هيلاح ةرطعم تنكو #* ةبولسم كلام ةديبع #

 هيلاذاخ كرا تنهر * ينإ ةسقر ع تااقف

 ف هب يقواس مول نو

 دبع ينثدح لاق يدزالا 0 عد ههسلا ىتادح لاق يزيعلا انثدح لاق ىلع نب يح ) 0 (

 ةمطاف اط لات, ةيراح قشع هنا راشب ءدب ل أ نك للك ىناكلا نيفاكس ن ع مهلا ن: نمحرلا

 هللاوجأ ىسانلا هلك اواو

 كارت 1 موف ينغت 0 هرمصإ بهذو تك ناكو

 رردلا نيب نم رحاتلا اهزام * 0 ةيرح ةرد *# 

 رصيلافوفكمتعئاد كله *« اط يمن نم ةمطف تبح

 ريتا ق> هلح يحاشوو #-ىعل اذه ددب اتم

 رطولا نش نرخ ىفانع < كال خذ 0
 رد د راك اهادعاو جرن مرضت ةيضغم تلقأ

 رطق لحكلا لسغب نيع 3 < ةئيعالا هلو يب

 روسلا عطام م ولا قولاسأو © مكحو اويه ءاونلا اهعأ

 نب بهو نب ديزي ني كلا راد لت ىرتلا ننس لقفل 2 دج ( قرح

 راوس ءانبا نم 5 نم لح رو نأ ترسعلاق مزاخنب كلم نإ م 7-9 نع ىفأ ينئدح لاق ريرج

 ا هال دب.ال يلكعلا ىل لاق هدحو رصقلا ل يف راشد 00 [ذاذ تذل رصقب هللا ديع نإ

 هم ل تقو 8 هدا ينإ لاقف هل كضرعو كسف::, ضرءتال:هم كحنو تاقف راشدب ثيعأ

 ينوعدبو قيتكالا يذلا اذ ه نم لاقف راغب لاق هنم دو ةرحاب تقف لاق تقولا اذه يف

 اهو لاك كتاوت كعل ته ١ عا كفاوأ كلما نع تناقل 1 ند كحاب لاق دأب

 كَ 2 ىسعف 2 رايق 0 0 ظن عاام يف كل 5-53 تددو لاق كلذ ىلا

 كلسر ىع هليلاف اذه نم ينربخي دحأ امأ اذه نم محو لاقف كردق فرعتو سانلا ءا2 نع

 تنأ يأ بهذأ "يي 00 لاق 34 لوقت نأ ردفت قف ام ءالليملاب محفلا 0 ىلاخو لع نو لحر نأ

 لاق تا م نب ص نب نوره ينادح لاق شفحالا نايل نب - ) قرخا ) هللا ظفح 2
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 لاله ن* لقت نءاثلا:ىأو * لاله ىنحص تئشام اذا

 اراثي يطاخ يذلا نأ " ذفةشئاعنبا ن 20 يدع نعرحلا اذهب ىعازدلا فاد 3 0

 ناقل لاف ةباسسنالاق تنأ“نم هل لاق روك ذملا باويلاب راشب هباحأ اماف ةباس نب ةطاخلا هدهع
 هريغو مالس نادم ينئدحو ( نوبأ لاق) ةئنألاب مهني ناكو لاق سرتفاام دسالا 4 وا ا

 هباح أن أدهشأ لاق ك. أ نبالاَةف اذه نم هعم ىل>رل لاف موق هعمو هب راشن ا نباىم اولاق

 ةيفاع ىنثدح لاق ينأى دح لاق ىلع نب دهم ( 0 )لاعإ مم طلت سل لاق 0 2 لاق لاذيا

 .قاخهعم س 00د هنأب قعسااج وهو 0 راش ترص لاق لالخا ناهد ىنأ نع ا نا

 ىلا يدفن ا اد سلو هتنأر املف جراو حاش هي هش قط همادقو همم بعلنإ ةرمدح 0

 برضف بضقلا عف رق هنم لوانال يدي تدد.“ يت>فاكوهو الياق الدق ت 0 هندي نيبام 0 5

 سحلان أف قحأأ لاقف ىمعأ قالا تن ةلعافلا ناي كدي هللا عطق َتاَقف ار داك 5 ةبرمخ يدي هب

 00000000 ن لهو ن درب يل مر نا قولا ينثدح لاق ىلع نب حي ( يتربخأ )

 ىشعلاب هيف ساحب ساحمو 0 ةيوسلا هادم ؛ هيأ 8 ا 00 اي 2 2 0 هَ 0 و

 قدي, نهرظناأ مالاعأب كحنو لاقف اذينع اعرق بانلا عرف ذا كلذكل هناف لاق يذدس فدو يماعط

 | 42 ارمش نط لوقت نأ نلاسي بابل نسمح ةودن هل لاقف مالغلا رظنف لاق طرمشلا قد بابلا
 نهس ةدحاو تلاتف لاق هثدب فتاح ّق هنافف ف ىبدم دينا ىلا نرظن ناخد اماف نولخدا لاو

 افرح ل 0 تاأقو لسعو بيز وه ىرخالا تلاقو رمح ٍ

 ول نكلعام نه. ةدحاو تلاق مث ةعاس نكساهف لاق يبارش نم نيرشتو يعامط نم ندعطت وأ
 100 هبامف يرصاا نسحلا كلذ غلبق هر عش ندخو هيارش ند نبرشا و ةماعط نلكف 0

 لاقف سقلا يرصنلا نسحلا مش راك لكو كلَ هغاش

 اك ىذا قود ةدعطا رطع نواب
 م62

 ا ا ع ا 2ةح نعلط ل

 اسنإ والم تلقف تا # ويبلا َّق ند لام

 2 اس.ط مويلاانع نسمطت 7# اقراطلا نورعلا تنل

 لف وهدا يدك ,دحا قرط سوك
 [ 2 الا ما هك ىلا نيطرم الو

 ىزتعلا ينثدح لاق ( ىحي انريخا ) ورمع نع رصنبلاب لهر - يلا ىب + تآسالا 0

 ا ايا او ويحلل موا ايو < 4 .(٠ بات
 2 0 0 كون همر 1 و و 3 ١

 1س اطل دوغ أ ٠١ عالفبت : 12 / * 1 1 01 ١

 سل بسس سم حس سس ب ببيسس سس سس سس سس ص يس سس سس سس سس يس بيس سس سس سس بيحس ا سس ل ل يس سببين اس سس ساس _م ا _ ا مسمن سس سس سس سساسساا١ا

4 .5 

1 

7 

 يي 000 5
 ا

5 

1 ١ 

1 
9 
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 نال وأ ناحل كنا تان < اني نيرا امرطا كلك
 انافكأ كاقلا ناليق ىلتددعا * ىناتقي بلا نا رعأ تن 2

 |نا ولأ نيعلا 0 ورورسسلا 510 تانواف وما وح نرفلا ب دف

 (انايحأ ودغلا 1 اتي هللاو # هتدوم تءادز. هللا لتشال )

 نايلا ندع (يرك) اكيد ارق دنا ردو راطد ىلا اهم لات لا تايبالاب هحوو [إ

 قدح لاق لم( ناكلا وهنأ روضت» نإ لع يلح لاق للعب لي شملا يدع نك ىركسعلا
 1 يبناررعا لخد لاق ةرمعبلاب عماجلا دحسملا يف ا رش ناك يذلا يردحألا ىرقملا هللا دبع 5

 نصاش لحجر: ولاقف لح رلانميبار ءالا لاقف ءارعشلا ةزب هيلعودهدنعراشبو ىمودتت لا ةأزحي

 تكسو راشب بضفف رعشللو ىلاومال امو ىنارعالا لاقف ىلوه لب | واق ينرع مأوه لوما
 لوشه راش اش ف ا نأ تك ام لف لاك رون : انا ندا يل لاق مث ةهنه

 زاخو لوم رع "ىلا ألو دعت راجت ل لع ماناال حتا

 راخفلاب 7-2 ناح 22 و

 راقعلا ىلع مار كلا تدان

 هنن

 د ع تارعالا رذاف 0

 ان ازد يرءلادسب تيسك نيحا

 راس نم كءسحر ار>الاىن 2 عارو 0 ا نإااب رذاش

 راطالا غلو يف بلكلا تكرش * حارق ىلا تئمظ اذا تنكو

 رافديص مراكملا كيسشيو * ىلا ها 5 عيرت

 00 دالاب ناضلا يعربو *

 زخ ق٠. نناع كتلك * 0

 نب دمحأ ( ينريخا ) كلاثم الو كسفنل رشاا اذه تيدك تناف هللا كحبق ينارعالل ةازحم لاقف |

 بجاحلاهللاقف ناملس نب دمم باب راشب رض>لاق يثاب رلا ع يزععلا يدح لاق ىركسملا نجلا

 ل اك كلوق ءارو 8 اما يفا | بجاحلا 1 لاف ةيلب ىلع الا نوكيال ر ,صلا نا لاف ريتك

 لاق لاق مالسس نب دمت نع يندملا بوي اونا ءاندح لآق عكو ) نر ) لخداف مقف هل 2

 م دل بهذي 5 1 05 اًقادص هاو ,اشمل هيطع نب لاله 2 .و ينال 7

 ترصو ته 3 0 قرع ا لاق عمن لاق اهم ا هحبصل 2 قبلا 08

 اهسيالل : لامعلا  حشتتو

 انيلع اد انسب ف ا

 لقاتس لاله ناكو ماللس نب دش لاق ضذرأا نم كالربخ هللاو ىهف رب ظ هقرس ىلا دعف ايضفار

 و نامل لوش هشو

 لاقثلا نم ناركسع ىلو-و * يهمسو يرصب ىل ف“ فيو

 ناي لوضف دلع مط ناك #* يدنعو ا لوح أدوعق

 ( دل لالالا - هدر



 "موس يي اية يخم اجيك ١_0
 دو ط5 ا ا 01 55

 ١ دو ل ين ل دو ل 5
' 70 0 

3 8 0_0 

 سب دو .-لويك 3
 ا و 9 :ِ

 ري "علا 7 | 11 (

| 
 ا

 ا نادرا ىف ءامدلا لاله # ينافاوو * ةديصقلا هذه يف اضيأ اندشنأو لاق تومي مول ىلاو ١

 3 نم مكيلفأ ناورلا هعيش ىنب ف تياوش لاقف ةرضلاب ةفرع انسل اذعارادزإلا نبأ داش اناا

 .ٍؤ اناغوا يننادح لاق يعازخلا د مشاه ( ىنثدح ) هنع ينولأستف يش اموسو يراد 0

 ")|| راشب دنع انك لاق راشب ةيوار يدبعلا نوؤلا نب حي ىنثدح لاق ةملس نب عيفر همساو ذامد

 هلوق ان دشن اف امون

 مدخ اعدل ءاتجنلا نك * اهدحو تقلخ ةيراحو

 ضل لثم'ءاروحت نفطا 8 !وز اذا ىئراذعلا راود
 مس يدشن و 80 نإ يا م ايلا ل

 د اك د ورع تاه 1 0 0 0 0
 202 ل
 َ - نددت

0 

 1 ةان 3 # زاح نأ بلا ا 0 9

 مرام ل حارف * هل تبانأ هد ار ا

 أ ةئطب هيلاطت ا هيلع كل هيلا كتحاح امو لاق ها هه را نمو لجحر هل لاقف

 1 قرد اع لع مرد وشحلم ردك ا ل اسر ف فزاع نام و ينيب درتي لجر وه

 0 ةئيق ةرمدبلا» تناك لاق هيبا نع قحسا نب دامح انثدح لاق ىهزالا ينأ وأ ادن لح ند

 | هساجرضخ هل ًاحادمو هد داق راشنناكو فرذظلا ةعراب ةنسحم تناكو ىلع نب ناملس دلو

 2 وعلاج 30-5
4 

 0 تع 192 6 ردا 000

 غو 4#

 0 ع
 أنا "1 داعم اني ت 23 !اَقف راش 0 مانو نكس يد و هروض# رسف ينغل ةيراذاو 0

 فرصلاف "اك اكو يديس مسا 1و دس اف ر ؟ دال ةدصق يف اذه 0 2
 د71 ا ب

 (انايحانيعلالبق قدمت نذالاو * ةقشاع يلا ضعبل ينذأ موقايل

1 ْ 
 ا : الاوت لفل ديم هلا تناب < اروح ردنلا ناك ل

 1 (نالتق نيحي ب متااتنق * روح اهفرط يف تلا ا
 3 (ا هلآ كارد ”ىلمسأت < لمايواا ىلؤساب تأ ت
 35 م اك نم نايرلا نك اساَدَمَحَو * لج ن. نايرلا ليج 3
 5 11 + اقلا بط ناك نإ اذع :» "نهنسجأ نفل كت دقالاهفتلاق

5 

 1 0 ااا كيف اي انص ديزي * احنه ا! 9 أن وص 0

 00 لكر راق لاصق نهتكاوأ
 اك تلت ةاولخ ىف نحو

 ااهك هيفخمال ثوب ودشت
 (اناصغ ل !يفىل قا ارثك ال

 ايعأف عر 0

 ا تلا م ” اهدوع تكرش

 د

3# 

 د

 هن

 الا ان الاؤيرلقلاو كيرضأ < ةنلاط لشفلا تأت نح أت اقف
27 

 نبذ

27 

23 

 # كاس رطل
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 نبا ينوب لاق روهمج نب نسما نع كلملا كيع نب دمحم نب رمح ند 5 نع عكو هب ينربخاو

 هتاحممت لكشو هتنفد دلو لاقف هيزر> ار>ذو هتطرتفا طرفو هتمدق رجا هلليقف هيلع عرش راشيل

 همر لاقو ةدايزال حرفاال صقل عزجا ' نيل هللاو هترظّتاف هنددعو بيغو

 ىدصت لطملا توملا نس قانا .* يل و يرجال و

 يِزَق لاحو ارادحأ لدبو * هتلزر يطخسو 0 ىلع ينب

 بيبطو ا قارنا دعب ىوذ #* هلا نسورعلا ناحن رك ناكو

 بر 9 لك ١ بنبلا ىلع ىتلأو #* هئصغ 0 نيح تع

 بيحعب ةهتيلم ول ناك امو * 56 ةيحملا عارسال تحي

 ىلع نب نسحلاهب ىنثدحو يثبللا نامع ىنانع بيش نب ةيفاع ركذ لاق ىلع نب يحي ( ينربخا )
 مهارد ةرتتع دانه هول وتيد تانح ى هلا راع 0 ينأ ن نع هيورهم نأ نع

 ع و ! هللاو مهراد 5 ر مشعل نعأ ا ءالج ن ا اسدلا يفام 3 لاقو 2- هب حاصف

 نب دمحم ( اريخا ) مهارد ةرشع ىو موس فال ىد - سمشلا نيع

 تحدممل راشدل تل لاق ىريغلا ذاعموبأ اندح لاق يباهملا د نب ةريغملا ىن : لو لاق ىلوضلا 6

 بضغي نا هل يثني ناك وهف تلق مث تكحضف لعفأ مف كيذا نا ىناأس اق هوي مث متاح ع 00

 (ىتدح 9 كيو كلذ نم هللا دعا تلقف كب رب نوكت نإ نيخ كنط) ناضل عضوم اف

 نإ :نادمل و لع ىف نب يك انريخاو دالخ ن : ال 1 لاق هيوره» ن بأ امدح لاق ىلع نش نسما

 راتشيعل 3 تف لاق نال ١ دل د لاق دال نب 1 اح 2 لد لاق عزتسلا 20 الاق يئريصلا 0

 هب انو عقلا ريدي 0 لوقت امد تأق لاق كاذ امو لاق توافتملا نيحطا "وفلاب ءىتل 00

 كلوق لثم بولقلا
 امدلارطمتوا سمشلا باح انكته * ةيرضم  ةيضغ انيضغام: اذا
 املك الع ا ربغم ىَرَد #23 ةاسق ن 3 3 ماا حا اه اذا

 توصلان س>حكيدو # تاحاحد رشع اط

 نم ضيبلا لك آل انأو يتيراج ةبابر يف هتاق اذهو دج لوالا لوقلاف عضومو ه>و لكل لاقف

 ند ا :رم اهدنع اذهف ضبا يل عمج ىهف كيدو تاحاحد رشع اط ةبارو قوسلا

 رادجدمم نيدحأ ينئدح لاق نسملا (قرخأ) كدنع © لزئمو يح ىركذ ن م كس افق *

 ةقيقحال يلا ءأم 0 ينعملاو ةفاقلا د اذا هرعش وش 2# راش ناك لاق م ١ نةمادق ىنادح لاق

 نانق نبأ ن نم هل ليقف * نانق نباي ضيرغلا ىنغ * هنف لاقف هل ًارعش ًاموي دشنأ هنأ كلذ نف اط

 نأ نودي يراك واع هوءلاطتف نيد هلق مكلأ هنم م كلع امو لاق ةرصبلا ينغم نم هفرعن انسل اذه

 اماو اذه نم 'يش هنيبو اننيب سيل اولاق هراض>اب ىنودتيلاط باغ اذاف هب م كل تكلفك ١ هوكردل

 دلو 8 36 لاق أ هل اولاقف ىلا ند جر الو ىل ينغي لحجر وه لاَقف هفرعل نأ
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 || سانلا اهفرعي يتلا لحنلا راشب هل لاقف رجشلا نمو اثويب لابملا نم يذخا نأ لحتلا يلا كبر
 سانلل ءافش هنف هناولا فاتخم نأ رش. اهعوطن نم جرح هلوقو مشاهونس ل رحت دا انا تاهه لاق

 دقف مشاه ين نوطل نم جرح ىف كءافشو كبارشو كماعط هللا يار 7 اشن هل لاقف معلا ىنعل

 امراشب هثدُح ةصقلا نع امظاسف | امهب اعدف ريخلا يدمملا غابو أرا ثل مشو بضخف ةناثْغ 0

 نوطل نم جرذامم كبارشو كماعط هللا لعغ ل | لعرلا لاق مث هنطب ىلع كف قىح كحضن

 هباحأو ةراكا هده اراجثا يطاخ ىذلا نإ هريخ يف ديزمع نب دمحم لاقو 590 8 ماه 3

 ا قحسا نب دامح نع قد نإ 0 لف ا كف رط نم للا قبولا 00 0

 عرفاملف اهب هحدتما ةديصق هدشن هيد نيب راشنو يديملا ىلع تاريخا روصنم نب ديزي لخد لاق

 ؤلؤللا بقتأ لاقف كتتعاندام خ.شاي هللاقف ةلفغ هيف تناكو ىري# اروصنم نب ديزي هباع لبقأ اهنم

 يمعأ يش 6 عندأ امو 3 3 لاقت لاج لع رداسا كلل و بزع اراشبل لاق مث ىدهملا كحضف

 ضعبراشب ىلعهمقو لاق 1 نع دامح نع نيسحلا أ () هتعانص ٠ نعهلأسوار َث ةفيلخلا 5

 لاق هل بضغو هبدس راشإ قفصف كتروع رست م اذه ك رعش تساهل لاَقف أرعش دشني وهو ناجما

 ىدلومو باكىمساو لكعىراهداولولس يلاو>او ةلهاب نملحر لاك نعأ انألاق كلو دناومو

 تريتساكن ١ هللا م دق كمؤل قيتعتناف كليو بهذا لاق متراشن كحضف لال رفظب يلزنمو 3

 ينادح لاق هيورهم نب مساقلانب دم انثدح لاقىلع 5 نسما (ينرب ا ) ديدح نم نوصحن ى

 0 ماص نم هصصق يف لوق. هعمسف ةنيدملاب صاقب راشب سم لاق ىنأ ينثدح لاق ديعس تلغفلا

 لكو خسر لا وو اهاثم يف خسر رفا ىلا هي ةنلعا يف ١ مهل كاك ناضمرو نابعشو

 رادلا هللاو تسكبلاقف هدئاقىلاراشب تفتلافلاقاولثم ىف خساأرفة رشعهرصاقمو هون 0-5 :,مباي

 جوز ناك نمت ةرصنلا ا نم لحر ىثدحو ديعس نب لضفلا (لاق) ىناثلا نوناك يف هذه

 تذل لقا ناك ا كا راعإو تل ىلع ىفا را نب اس تحبو رالاق ثائر لا

 ا( || ف راحو ناريللا يف رامح هباخأف قيرطلا ىفرامح قبق ةارما عم هواع يف راشبو

 00| سف ديدش اقداهب اهقدي لمحو هلجرب ندر رادلا ىف ىذلا راخا 2 واه .مب ةيحانلا

 -ىَح روبقلا اللا - قدي فيد ؟ نيف ةمايقلا تماقو روصلا 2 هللأ ُِ خف ءاردلل لوش

 ةراضغو اقيط تقل اف تدعو اهم 1 حطسلايف ت 1 ا تت زفنأ"ث 0 لو لاقاهم او>ر

 راشب لاف رادلايف يبد يبو ةراضغلا توصا رادلايف نك جاحدو مامح رياطتو ارسكتاف رادلا ىلا

 17 ضرالا تازازو ةفزآلا هللا دبشي ٌتفزا مه روم# نم روبقلا لهأ رشنو ربخلا هللاو حص

 ماكتيال هنأ تملع دق تاقف راشب ىل لسقف ماكتملا نم تلاسف كلذ ينطاغو همالك نم تحدق

 ةمادق ىنثدح لاق رادح دمح. نبدمحأ نك لاق ىلع نا نسحلا © ينربخا (ّ قاع ريغ اذه لع

 ةيوعصأ واش هل لأَقؤ 0 هلل 10 لوش وهو هلغل هكر دق لحرب رام رم لاق لاق حوت نأ

 هوقرس مهأرنا نيعرسم مهلام لاقف اهب ىنثملا نوعرمس مهو ةزانج نولححم موق هب يمو لاق كدزي

 بيش نب ةيفاغ نع هيبا نع يحي نب ىلع نب ىحي ( ينربخا ) مهنم ذخايف اوقحلب نأ نوفاخي مهف

 ا



 تاويل يعدو 1 جو ياي ا ا دوو 4

 م

 كو نئديلولا ىنعل
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 !بمابأ لاقف تيبلااذهىلق
 يد 0 دا دابا كلما ىلع

 مل عمسأ م كناك

 مف ويسإ 0 رد مه

 ةدكم يقداف ا يمك ا نك كو

 هل تدب

 مايالا 2 دقو

 راها ر لك تراذدقت ووعد

 محالتملا قرا ُْق 4 عرضا و

 ملا مالحا سابعلا وأ دس لا

 مئاشالا سوحنلا يرجالو هيلع
 مئامعلا تارساح ايانملا هو>و

 متاكلا تايداب احولك ندرو
 2 0 أ ناكو

 ملا كد كل هأنن | ىتت ل مهي رط يفارداسي 5-0

 معارضلا ثوبلل ةاطم يرعنو هس وفعل مالا_سالل تدر

 مراوصلا فويسلاب اوذامف كيلع #* هلها نيدلا رصتتسا تح تازاش

 مكاضو مم نم جانت تسلق * ةمالدس ناب كيحااررو 3

# 

3 

 د

3 

#* 

# 

 « اعرو اع

3 

0 

2# 

# 

# 

 95 نا مايعو ةكيشو نبأ ةمالس نبي عضوم لعج
 موماع كاوشأو اموق هللا ىح

 * ةلالح هيلع ماسيأ و

 * ىدطاملا ةاعدلانييمطافلا نم

 تاسالا

 ةران و كسلا

 معاطملا ثييخ اسؤ ص تازامو

 مواكملل اقشاع وا دك

 نم زاهي هفذح يذلا حلا
 0 محازملا ودعال امالظ ن 03 نفل كار

 مزاح ةحيصأ أ عم كار د

 د

 # انتحال دلتا ق5 كابو

2# 

001 

 مداوقلل ةوق ىفاوخخلا ناف

 متاقب ديؤي مل فيس ريخ امو

 ماني سل : مزلا ناق امون *#. نكت الو في ضالايوطالخو
 ةمالظالا طع مل اذابراحو

 لوشي ةديع انأ تغمس وم يقازاملا تاع 00 لاق بانحلا ن. لضفلا ضل < نب دمخ لاق

 ىتدح لاق قئابرلا ناا ينادحو دم لاف قدر رذلاف راو يكن ىلا بحا هذه راشب ةيميم

 يلو وشملايف كتايبأ نمن وبحب سانلانإ ذاعم ابأاي راشبل تلق ىسمصالا لاق لاق ينأ
 تاّقف ههوركم يف كراشياطخ 5 رع زوه ا نيبرواشملا نا

 ملاظملالوبق نهري بر ا ايش

 اذه كلوق يف هللاو 2

 قدحسا ن ع يديزملا دش ن ٠ لضفلا آان 0 نسحلا ( ينئدخ ) َُك رعش يف كم رْعْسَأ

 يدومل انذاك اسااح راشد 0 لاق هيبأ داح نع سالي. نب ديزمم نب دمحخ هب ىنثدحو

 يو 0 لحو نع هللا لو 2 0 ”ومل يدبملا ىلاو“» ضع لاقف'نذالا نورظتب ١ سانلاو



 و

 نا رف اهيادح ناك * دعه ن م رحاحلا ءاححدو

 نارزي> نم اهماظع ناك 2 تت 00 تماق اذا

 راشبل تاق لاقجاجحلا نب دم يئنربخا لاقةيش نب رمان دح لاق ياهملا رصن نب بيبح ( ينربخا )

 كلوق انالف تدشنا يف

 هنراشم وفصت ساّلا ىاو تّدمظ * ىذقلا ىلع ارارم برت مل تنا اذا

 000 ربك ال لاو وعدل تلقالفأ كليو راشب يل لاقف ريك لجرل الا هنظاتنثك ام يل لاقف'

 نع لبشلا وبا ينئدح لاق هيؤرهم نب مساقلا نب دمحم انثدح 'لاقىلع نب نسحلا ( ينربخا )
 0 هندع وف 0 الكا لسا رسل اها نم داما يوم واشم ناك لاك جاحملا ن

 بتكفاماصاض رعترذتءافاهتاعي املا لسرا 3 مل املف حصا تح هتليل اهرظتني لمحو هتفاخا

 تاسالا هذهم اهلا

 | لا ل ركل داد> قلاب و
 أرمح نيشعلاب كتقسكل * لا تراظن نا ءاروح

 اىهز نيك ضايرااعطق كد عجر ناكو

 ا[ اس هنق تفي توراه : اعاسل تحب ناك

 آو عد الناس د لع تح .ام لاختو
 دال نك ا
3 

3# 

 د

 ا[ كن ند ىلإ < شا هنن <
 طحا مل ىتا كافكو

 - تلال د ف
 اريح تنيح | نم ةاكشن

 0 نازحالا 5 0

 طيلخيااريثك وه وشو راشد تحال قدرا ىذا نك لاق يد نب لع ين دح لاقةظد> 1 ىنندح)

 لئاقلا و نس ملا 6 اهضعب هم هيملا ال هفادع + هراعشاو 0 ُُق

 لما مظعال علا بصق 3 بح يعياس مظع اعا

 لصللا < ر ىلع كلا تلع #* الصب ع تهدأ اذاو

 أ وهاذه لوشو ناوص هيلع مدي ناكو لاق ةفيزا اذهولا فيضأمت ديح 0 اك لاقوا

 هيقىربالو 1 لاس اونانا دعب ال نكد يهاذمو ب رعلا الكب هن ة هيهدمو هءالكو هلم رعش ءاوتسا

 يبت ا رلا دنع ن يانج انندح ناك اركز نبع انثدح لاقي وحي نب ىلع نب دم (انثدح) اريخ

 كريس رولا مق و 5 مصق 0 نسدح نب هللأ كم ع أ مهارب 1 ل راش لخد لاق

 محم يبأ ىفاطاق ا 50 ةنكلا بأ راك فاخ مهاربا كف 5 اف هما 2 هإلمعتسإ 57

 اهوأ و ًانايبأ أقم فذدحو

 ماس لياق أمع ملا الو د مكادب ش *ىلوطامر دخلا
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 طايخلا نبال امنا راكب نب ريزلا رك ذو ةراشبل اهنا رك ذ هناف * ىنغلا ىغتبا هفك كب تسل *

 0 ( باتكلا اذه يف طابخلا نب رابخأ يفتركذ دقالاب وط 0-2 أف هل 0 يدوملا يف

 مسيدب عولولاريثكر اشب ناك لاق متاحوبأ انثدح لاق يورسكلا يدهم نب يلع انئدح لاق يلعن, ىحب

 دامح رعءش نم اكش ظفح لازيال مسد ناكو هءاحم كب كلذ عم وهو هل ام دص ناكو ىرعلا

 هيف لاقف كلذ هغلبف راشب يف لغابلا ماشه ينأو

 رسط» > ريغ ازال يناع يور ا عداذل#ن + تينا نبا ميدأ
 ْ راشنل ت تلقكرعتلا اذه ٠ نم لاقف هل وماما تبلا اذه دوا تدا متاح وبا لاق 7

 بالكل لاعبو ةيلكلا نمسئذلا دل ومس دلا لاق شبر علامالكب هنلعأ ام دنا دزتاق قاقف يزتعلا مديد

 مفسلا نجر ءلا مز و عبضلا نيا دلو عمسلاو تنذلا نم 0 دلو رابسعلاو عراز 0

 س1 تلو ا 0 ض رغب 0-2 م عرسأ هناو هنأ تعتح تا 7 ١

 اماح ا طا را ناد هل لاش ه لحر ةرمدنلاب ناك لاق 4ع 0 0 اسدح لاق ياهلا رن نا

 ه4 لاَقف هبا هءاحو ةلةدتعاف ريطت ريط 2و هشاماح هل ذع نأ راشد هلا 8ك راك ناك ناسنال

 حراوجلا ن 1 راط ربطلا هذه قوق 8-5 نا ىغبا ناكلاقف ريطت ريط روص لاَقف مالا اذه يفام

 رصبأالا يمعأ قا تملَع نكلو تماع دق ىلب ل لف معا 5 لاق ٠ 6 ناك هناف 3 ديرب هن 1

 يش يأ لاق ع لاق 5 قدده وأ لاق مدس كناف لعشال نادم هل لاقف ءاحطأب هددبمو ًاثش

 كفاخ نم لعجحأو هذه تاوخ يراد 2 باب ىلع هاروصأ لاق كبو2 نا يب عئصت نأ عيطتست

 دحلا 41 يأ وهو هحزأ امأ 06 ذأ مولا راشد لاق در اولاو رداصلا كاري يح 5 اد

 ىنبدح لاق ىزيءلا اند راق فرصلا نأ عنا دمخو ىلع نب نسملاو حي نب ىلعنب ى حن( ارح (

 ءاشن رحخاش ئسودسلا ودنملاو ب ررخ ناك لاق نانقت وبأ لا ين ”دح لاق مالاس نب دمحم نب رفعح

 ٠ راشب هيف لاقف

 نجا اهرتعاف ند كندقف *« لئاو 0 َّق لثعا :

 نكي اريخو تيار اريخخ * رذنمإاا اذه موتلا يفا

 نحطتام ريغ ةنحامك * اهلثم يف رخفلاو كتيار

 نعاشلا لبشوبأ بهو نب ممضع ىن ىنادح لاق مساقلا نب دله ا هريذ ف ىحب ( لاقو )

 ةماعلا يفهعزانيلجر هددعو راشب دنع انك لاق يأ ةارمدلا جاححلا نب ينادح لاق“ ىمحترلا

 لونز ادمحم نأ دهشأ لاق الف مالكلا اذه موه ديور راشب هل لاقف نذ 5 ند ذأ يرحل

 كعو ءادص نم مأ وه رضم نم لجو نع هللا مسأ عم ةمسأب يدون يذلا اذهأ راشب هل لاق هللا

 ىعاشلال وق راشبان دشن | لاق يثايرلا امدح لاقيعارجلا دع نو مشاه (يف ربخأ 1 كيكرلات تك ريمحو

 نودعو نيا انف عمطلو د” اننودقتيءادعالا لعح دقو

 نيلت 2 نك اهوزمع اذا ةءارزخ اصع يبل اا آلا

 تاقاك لاقالا اصع اهلعح نأ دعل م يح ةفاحايل سواك هقلديز اصعوا خحاصع اهنا مدر 5
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 ةرصبلاب يدهعلاق حاطنلا ن محن انثدحلاق يدهم نب ىلع انثدحلاق ىحي نب ىلع نب نوره 2

 فرشوذ الو هب 5 الا هينغم و ةحئانالو 1 ١ رعش نهىكوري الا ةلرغالولوَغ امف ربل

 0 د ا م 00 0 وهو الا

 لاق ا هسا ا 3 هف كن دل 0 6 امش هش 3 ا

 : 0 مييفام ليقع ينب ءاححصف ن 0 احيش نينا روجح> 2 تأشنو انهه تدلو أطخلا يني ا نهو

 0 نأمل تيدبأف 00 مم حصفأ مه كاسنف مهاسن م وا نإ 2 ند 00

 أولاق .ىلع نب يو ريرعلا دبع نب دمحأو ىباهملا رصن نب بيبح ( ينربخأ ) أطملا لأ نبأ نك

 5 ا حا همايأ نأ الو هللاو ءأ رجلا ةعاخ ًاراشب نا لو < الا نك لاق ة 4.ش مس 0 0

 زرحأ نب بق 0+ ديمو هيلا لصفلا وبأن د لاق لع ى ) 1 ل ( مهم رب 0 ةماعلا

 سانلا عدبأ كلر ان هل لاقف ةاورلا ضعب ء العلا ن ؛ ور< 30 ىعوصالا لاق لاق را

 لوش يذلا لاق َّ

 200 فلو * منال نعل نللطلا

 مدو مخ نه دك معأب ي 1 3 0 دل هلق يف بك

 ىدعيهفك ن . دوما ناردا و #3 دع 0 0 ينكب تت

 ىدعاف تفاثاق قادعاو تدفا * 0 وذ دافاام هئم انأ الف

 لوي يذلا لاق سانلا ينيغا نش لاق

 احم 0 > يف كاد وف اذ دعب ىلع * اميف دوحلا يوتسا نليدلاتاو

 ملاس 2 ليهس امج ولا داح م * هلاع دو ناَمَع ب لاهس

 راشدلاهلك تاسالاهذهولاق

 3 وص : 8

 ملا فيط يركلا ىنع ينو * منام نكلو ىليا لطي م

 عوألن ءتمصلااتحرذ د ل يدوح ايلا تا اذاو

 مدو ملل نم دب عاب ىننأ * يملعأو ينع د عاب ى

 مدهمال هيلع 5 ول * الحا امسح يدرب ٍِق 2

 مثذلا لها نممتاخلاعضوم * ىتنع يف اها بحلا م
 فيفخدوسالا بئءقلدشو ياشبلاو رينا نأ نع ىطسولا ىرح يف ةبايسلاب احزه مغاربا هأنغ

 اهلواو سانلا حدما اهف هناو رمح وبا 5 ذ ىلا تاسإلا امأف لبق“

 5 0س ل يك يحب راينا

 101 كل هيا نإ ) طرا

 ١ . غ1 و

 ع ع عع الر لسا سرع ا ع رت ا

: 

 ا تا ل علا



 (*ة)
 ا 3 2-4

 ناف كنيد يف هل>دنو هدسفتف انثادحأ نم ثدحلاب ولم كنا ىنغلب دق ديبع نب ورمع هل لاقف

 نب دم بلغ لدف ةقوكلاب قحلف كسف لع هف يلا ًاماقم كف تقاالاو انرصم نم تح
 ْ راش لوق. هلو اهب هبلصو هلثقف ناملس

 اقوم رفكلابمالسالا تعب ءاج * 0 أ نبااي مير كلا دبع تاق

 اًمقر اموص راسملا 0 تقمص ناف موصت الو ىلصتال

 امتع نوكتال نأ ةاقتع ردم طا وو تيما اناا
 0 0 0 دعي فد لح ادع ردت كيل
 ع

 د ا ! نع 0 اكس لاق 0 ل هع
 قدا 00 لن رب ًاقيرط كلس ناورم نال لاقف كلذ يف تسلا نع لئسفد راغب لاَ

 وهوهب درشو هذ 300 كلسي مل ًاقيرط ,ط كالس راشبو هرصصع 2 ناك ن م هيف هلرشو همدش 2

 012 بهاذم زواحتي مل ناوممو ًاعيدب عسوأو رزغأو رمش نزوفوا كك

 دادغب نم ةرصنلاىلا داع دقو يعمص 0 لاق م ُِ يرعلا ىدح لاق د لإ مم

 00 شنو ءا عملا هب قم > لق دادغ ع تدد>ولاَقف ةصفح ىنأ 6 ناو نع لَحَو هلاق

 0 ف نال ناك انو كلدك نوكال ع كو لاف و هل ليقف نأ نم هب 2 نأ ْ

 1 هحازب ناوص 0 راق 2 اذهو هموهو راغب هل هحاص َى 7 ا لوش ل
 ي

 2 لاق ةظح> ( يفر ار ا ملعب س هناي فرتعم لس زئاوجلا يف هيواسو رعشلاب ءافلخلا

 ةياهاجل ا. يف ءادتبا نئاثا ند ان داوف ةاوبلا نم ىصحا ال نم تعمس لوش م داما يحن نإ

 2 ذنمكبنافق لوقيثيحو * ىللابلا لاطلا اهيأ احابص منأالأ * لوقي ثيح سيقلا ؤرما
 3 نمو + لاظطلإاا مساق ك ويحم انآ *. لوقي ثيح يعاطقلا مالسالايفؤ# لزتمو بح

 لوق. ثيح راشب
 كس ورح

 متم تاع وأدم ةيلع اذامو * املكت نأعزيلاب للط نأ

 اهون الانف رعي ال يعالم * يوللانو نيقب رانأ عرشلابو
 رذؤج نبال امهفو هباتك نم يطسولا يرحت يف رصنملاب ليقث يناث يملا نبال نيتببلا نيذه يفو

 هوقدزتكل راقب روع نسم مسالا ن6 لاق جو ن ع قاركلا نع يع (قرخا د ليد

 انانأ. .مكحو تلا لوح 5 ال ًارذكنم ًافش هعط اكمال اطوطم ناك ةلوشو ةفرشا 2
 لاف تاك لوقو ةقطخلاو هوب .نازوزح هيشيو ىئايبذلا ةغيانلاو ىثعالا ًاراشب هيشي ناكو
 ناوصو رعش ا ؛ لاقف ناوىم ا ام رعشأ اميأ ديز يبأل تاقو متاح وبأ لا يناركلا

 تتيش لوها زاك دا ناورخ قاع ير أ 6 متاح 0 رفك 1

 نم ( تخسن ) اهدحال الا حاديال ناوسمو لزولاو دحا حاصن راشب لاقف كلذب ىعمصالا

 5 نانالا ت50
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 يده« نب يلع انثدح لاق يلع نب يبحي ( انربخأو ) نيع تبب اهنم ةدحاو ل 000

 راهظتسالاب هسفنل راشب م كح لاقف راشن م اوشا كدع ناو مآ ةديبع ينال تلق لاق متاح نأ

 اذه مالسالاو ةلماملا ءاوعم نسكت نك دم اددع نوكي الو د تن فلا لاما

 لاق زيزعلا دبع نب دحأ ) لوح ) كولملل حدمأ ناورمو اهلثم يف اوزرب 20 امو ددعلا

 وهو الا ملا غلب اف نيس رثع هلو رعشلا راشب لاق.لاق يبمصالا انثدح لاق ةبش نب رمع انثدح

 ا 0 كاف ارجع كريك لاو ناكو كاف ,ةرصبلاب ناسالا ةرعم يشخم

 ا ورم قب مماقلا نب دم انندح لاق لع نب نسما ( ينربخأ ) ئامَر لهأ رعشأ 0

 لاق فكف 0 قي بنلا ينس انا راع ١ لاق لاق نوره نب ايركز لذاوعلا وبأ انثدح

 نابلا تا 2 طظدحاحلا كاش د د د 35 م ةديصق ل 5 00 فا 2 امنا ِِ

 ناعولطملا نم وهون ئاسرو عجسو جودزمو روئنمبحاص ب ًايطخ راهن اك دقو نييبتلاو

 ةايحيف رعش 1 لقاليو رم ولي اجا رك | نل اقلا رعشلا يف نييننفتملاعارتخالاو عادبالا باحأ

 أ سانلا رعشأ ت 71 للا راو سا ضرغأت اريج توبع لاق هنأ هنغ , ىك>و هل ضرعتو ريرح

 رالامدقت ف سل ا بوصاو ةمالا 2 ج رفكيَو هعح رلانيدب راش ناكو ( طظحاحلا لاق (

 لاف هرعش يف كلذ لثم رك ذو نيطلا ىلع

 رانلا 0 ةذد ودعم رانلاو 0 هقرمُم رانلاو للم ضرالا

 هوم لاَقؤ هب فتئهو هلوقل راكنأ ءاطع 0 لضصأو ةشب لي ينأ نع هغلبو لاق

 الثم ناو ىلو ناودلا قاقنك * قع هل الازغ ع ام للم
 0 7 مكلاو يباب ام ةفاوزلا قاع

 امنتحم ناكف ءارلاىلع غلا ناكو لصاو هنا بطخ داحخلا 2 دهشبام هلم نلَصأَو ىلع ع دلك املق لاق

 لول هللاو امأ هلتشإ ن نه ا قاس كلا 1 :غملا اك ْط امأ ددحلملا ىمحالا اذط امأ لاَقؤ همالك يف

 ىلو ديال ناك مث هلفح يفوأ 0 فود 2 هم طا 0 نه 4. لا تسسدلةيلاغلا اياحعس ع ند 4 حبس ةيغلا

 نم كلاقو ثعرملا لقي و فنشملا لاقوأراشب لقي مود ذاعم وأ لاقف يدودس وأ ليقع الا كلذ

 ةغثال رقبي لقي مو هنطب جعبي لاقو هراد يف لقي ملو هلزنم يف لاقو ةضفارلا لقي ملو ةيلاغلا اياحس
 نا لا 5 نه هكعو مالكلا ىلع هرادتقا ن * م غلب لق ك1 | ؤ ناكو لاق 3 دل ف هب 21 يتلا

 لاق يلع ل يك ) 50 ( اهماقع موقيام اه | 5-5 لعحو هيطخو همالك عيمح نه ا فد

 ةرمصبلاب 6 لاق مالس نب ديعس ىنثدح لاق ليهس وأ ف :”دح لاق تدبش نب ةيفاع نع يأ ىن

 سودقلا دنع نب اصو ىمالا راشبو ءاطع نب 00 ور< مالكلا باحصا ن 00

 اوناكف مزاح نإ رربرد> قع دمحأ وا لاق ةزالا.ن لحرو ءاح وعلا يأ نب ميركلا دبعو

 كسع اهأو كازعالا ىلا أوراصف لحاوو ور< مف 5ك نومصتخو رولا لم 2 نوءمتحم

 ةينمسلا لوق ىلا لام ىدزالا اماو ًاطاخم ًاريحتم ىتبف راشب اماو ةبوتلا اححصف طاصو ميركلا
 || ثادحالا دسفي ميركلا ديعزاكف لاق هيلعناك امىلع هرهاظ ىتبو دنهلا هاذه نم بهذم وهو

1 

 00 0 اا اهلج ا ا

١ 

 0 ل 0

 2 رس للا

 هي

0 



 ل يضاهي كفل ك7 دو وا فاما نمر يارب / شب رو ادب نايم نزوة كاسيو الاب اس ياويل ينور لاو نا ولا عروس دبا 10 نأ ميلا يا 9 ريدي طا مرير لاجمل

 نعىثايرلا انثدح لاق دم نب مشاه انربخا ًارمكتم نيتيبلا نيذه هيف لاق ذنم راشب لري ملو لاق
 هرعش يف ضعبب اهضعب ءايشالا هبشي ناكو طق ايندلا ىلا رظن اف يمعأ راشب دلو لاق ىعمصالا
 هلوق دشن ادقواموب هلل يقف هلثعاوتأي نا ءارصيلا ردقيالاع يتأيف

 هك اوك ىوامت ليلاتفا .سأو 0 انسؤورقوف ع قتلا راثم ناك

 مدع نا لاقف اهف أيش الو طق اين مدلا رب لو اذه كلنيا نف هيشتلا اذه نم نسحا دحا لاقام

 هتحب رق | هج فو ءايشالا نم هيلا رظن اهب لغشلا هنع عطقيو باقلا ءاكذ ىوقي رظنلا

 هلوق , مهدشنأ م

 الكوم لعل نطظلا سمج تن #8 ىلا نم ءاك ذلاو ا

 الصح سانلاعيضام اذا بلقي * ادفار ملعال نيعلا ءايض ضاغو

 نسا رتشلاو الم اف[ ةتوف- < هنيبتمءالضرالار 0 رخو

 راشب ناك لاق يندارششلا هلل دنع ينأ نع زرحم نب سلعق نع ىزنعلا انادح لاق مشاه ( انربخأ )

 ىل تلاقي ارملا لاق لاق يئدملا بوبأ نإ نع 7 ب فبخاو ارد اعرصلا الب ول يلا

 درو مارك 0 ىلا © ىرب نب 0 نوح نم

 ىدنع بفصللاو اهدنع مصنق # يداؤف بلح مكنات ناف :

 انثدح لاق ىزعلا انثدح لاق يثربصلا ىبح نب دمحم ( ينريخا ) راشب اذه يب ليقف هنع تلاسف

 يمالسإ هنا كوق, ناذالا ىرعشب 0 راشب لاق لوق يزوتلا دم ايأ تممس لاق ديز 2
 نمشلا راثز لاق ةدنع ونا لاق لاق ةج نن رع اننتدح لاق يهملا رصن نب بديح ( قر

 ند اف 5 00 لوس راشبناكو لاق هناسل ةرعم ينخ وهو أ غلب ِ نينس ريشع غاب مو

 دبع نإ دمحأو ىحي نب يلع نب ىحي ( انربخأو ) سانلا رعشأ 00 ىاجأ وأو ينرتذتساو ىف

 الول هللاو ءارءشلا ةمتاخ راشب هلوش يعمدالا ناك ل اق ةمثش نب رمع 0 لاق يره وألا زيزعلا

 ملا نأ (ىا ك1 13 اواو ناك و1 ا مهن« ريثك ىلع هتلضفل ترتفع ان

 دقو لوَشإ ًاراشب تعءمس لاق ةديع وأ يق 2 لاق حاطنلا حل طاص نب دمم اند لاق يدسالا

 يثعالا رعش يف يندشنأ

 اعاصلاو بيشلا الا ثداوحلا نه * تركن يذلا ناك امو ا

 نيس رشعب اذه دعب ناك اءاف كلذل تبجعف ينعالا مالكه يشيام عونصم تيب اذه لاقو هركنأف
 ينثعالا رعش يف هلخدأوت يللا اذه عنص هنأءالعلا نب ورمع وبأ ينثدح لاقف سنويدنع ًاسلاج تنك

 اعلصلاو بيلا الا تداولا نم * تركت يدل ناكانو يتكتأو

 لاق 2 يي هدقن ةدوحو هتحن رق ةحو راشب ةنطف نس اجي دادزأ ذئح تاعش

 قينبع تنباع انمآ يل راش ١ لاق لاق ةديسع يبأ ن ع متاح وبأ ينادح لاق نازكلا سدح

 نعل: هازبمل ةديرس كل[ ءرخع اجا ىف كيور كد 2 نكي ملام اذه يل ليقف
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 1 مهو مهم يرب * اردص الا مهاقلن امو

 ظ لوقف برعلا ءالو نم ًاربتي ةرمو

 3 راف كلضفب د برعلا ىلوم د 0 تي

 2 1 يملا كرد نمزو لانفلا لها + ان مك

 00107 لدكالا» كال وم: ناحيس © 1 ريغ كالوم ىلا عجراف

 ليقع ىت ءالون رختش لاقو

 1 _قانعالا ىلط نم فيسلاعضوم: # بعك نب ليقع ينب نم ىننا ,ش

 ' | قدلا بوبا وأ انثدح الاق لع ن ىحيو ىمع قرد (لاق) تعزل بقليو ذاعم ابأ راشب ىكو

 الاه ١ تيحرملا يس اعاوزدرب ن واشن وه تعرملا راشن لاق مالس نب دمحم ىنثدح لاق

 رطنلاو ف رطلارخاش #* ثعرصم مير لاق

 ردقلا باغي ا * ىلئان هللاو تس

 . رحقلا 10 له عاف # اناصوتمرزا ت 9

 00 | نع بيج ناسح هصيمقل ناك هنالثعرملا 0 يحس نا م نا ان لاقو و وبألاق

 فو دا أ اذاو هنق أَو لخدب 3ك ريغ نم هيلع همض ةسل دار ا هلامش نع بيجو هني

 دع رل ا اهلجأ نم 2 سو اج ءادنو 0 ثاعرلاب توت ك١ تل تبهشف هنم جرخو تارولدل 5-5

 بقل ديبع وبأ يل لاق لاق متاح وبأ ينئدح لاق ىدهم نب ىلع انثدح لاق ىلع نب ىحي ( انربخأ )

 كر اهعممحو ةثعراهدحاو ةطرقلا ثاعرلاو ثاعر ريخص وهو هنذأ يف ناك هنال ثعرملاب راشد

 سعاشلا لاق ركتح تحن ىلدتملا محللا كيدلا تاتعواو

 حيصي بصتنم تاثعرلا وذو * ينانأ ذا عرصملا ا

 حيصفلا هبرمشل نيح 00 * هم :ناددلا :بريغ كنارم

 يندح لاقنا رم ندع ىئربْخَأ هنم قتشا ةطرقلا متاناكف طقاس - ثعرلاو لاق

 . نانا دشأ ٠ نم ناك ًاراشب نأ 0 يبمصالا تعمس لاق ىلحعلا ردب نب دمحم انثدح لاق يزعلا

 ضفبأ ام يرأ الع لاق ذاعم انا مو هل لمقف يرصسب بهذ ىذلا هلل دا لوّش ناكو سانلاب ام رب

 مشاه ؛ يتربذأ ثعرالا ىمس كلذف 1 نم هعزن هعزم نا دار | اذاف ن اتنمل هل 2 سلب ناكو

 مظع اد راش ناك لأك ىمصالا نعزرحم نب شعق انثدح لاق يعان را فلد 1 دمحم نبا

  هعظفاو 0 حبقا ناكف رمحا محل اهاش 1 دق نيتلقملا طظدءاح اليوط ارودحم هحولاو قلخلا

 بدعلاب أف دشن مث هلامثو هنيع نع قصلو حنو هيد قفص دشن نا دأر ا اذا نأكو ار ظنم

 يفلاقو هكالا وهو يمع أراشب دلو لاق مالسنب دمحم نع يندملا بوبا يبا نع ىلع نب ىخي انريخأ

 هوحبمم ىلهايلا 0 ما كلذ قادصت

 ًاقاف كحل _ىل و تئحف * هريامحرلا ىكينيعاقف يدعو

 ًافاح تبلا ىلإ يشم *مأ اذا ىلع * ةفيفع تناك راشبا, كماا

 حب

 جا ةح

2 75 
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700 



 كاماشللا7 ناسي ني لس بلا )ل
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 ءاظلا 1 ىلع ازايثلا و ,اشن َ تعا 3 جاجملا ن ,١ م َّح ىننادس -- لاق يلهابلا 20 نه بعل

 وهو 5 نب تالللا 2 ' ينب د ةبأ ءل نب 3 أع ءالا مآ همت نيد ةيسسودسلا

 2 (ىن رخأ) ناار او نيك ناضرؤ | سوا نك و رضا شدا رس ا

 نأ محازم 2-5 قر لاق ليسا ديز نب دمحم امدح لاق يزتعلا انثدح لاق فافخلا ىلع

 ك1 نم ناتيملا ناذه ىل لاقف نيتدب أَ 01 نيالا برضن 1 ناك راغب نأ د

 ْش لاقف هاحبف ع دام ةياكملا هذه عمسف راشب

 ناسنالاال تنأ سانلا ىف تاكت ل[ هاتف كلا اي ا

 0 ريك رار لك | رش تنال يرمحعل لب

 اا ىذ نايطلا نبي كح كح نم ٠ نوهأ 5 حيراو

 لاق ناد نأ 0 تاصلا يأ نع قدلا ونا ء 1 1 لاق ىلع نب ىحي ( ينريخأ )

 راشإاب دتعت نميف ىل لاق ىدهملا ىلع تاخد امل لاق لاق راشد ٍةيرواز ىدبعلا نوكا نب يح 3

 ثم 0 تاق 5 يمحعف ةبصالا ذو قاع وف ىعااو ناسللا امأ ت

 اتنكواذ نم نولوقي * ةنح مهب ًاموق تَسو
 . كنان ,ىفرعيا * ًادهاج يلئاسلا اهب الأ

 محعلا ش +: رق ىلصأو ىعورف 2 ١ نحلع ماركلا يف تع

 مصتعت اق ةاتفلا حاد 0 فلا م امم ىنغال يناف

 هللاو الك تاقف كوهحو عم ىهحوو كلذ نم حبقأ كبجحوا الكلاقف ار خاح ةمآلد وأ ناكر

 3 ةماطا مظع ةماقلا ليوطل يا هللاو كنم هساح ىلع بذك أو هفن ىلع قدصأ هاجر تيأرام

 زحح ةانفلا: موم نس اح دق جر هق نيعلل نيروزملا ىب .>رتسم .برلو نيدحلا حجسأ حاواالا مان

 1 أ مجمل | يأ نف ىدهملا ىل لاق مث نع تكف :ناعض ساي ىلتم تناق ديزأ تح ايم ك

 كئاوأ موقلاضءع؛لاقف (1١)ناتسر ا لمادا ةالإ ىلع 55 دقلا ف هتك 5 +

 بعشنتلا ديد هنالو ف نواتلا ريثك ؟ راشب ناكو يدبملا كلذ ددرب مم را رغصلاال تاقف رغضلا

 سق يف هنالوب ردتشب لوش ةّرم محلل صعتلاو

 راطضت- الو نش ًاسق ِي 2 * ىلا ءاشحفلا ةرضم تنمأ

 زاطتلا ءاطخلا ضرالا تاس * مهع بيغي نيح سانلا 3

 رامات ايف نع ددكل  ناكف + سق ليخ صدتب تناك دقو

 اوراس لاه ثح توملا ريس # سوش نالبع ىب نم ىحب

 نادلب ىلع ةلمتشم دريك هيل ىقو نوت فأاالا دعلو اهقوذ ند تا ََ ةلمهم 2ك ناس

 ناكلخ نبا هأ ءاملعلا نه ةعامج ف جرذ نودعح ىلع ره ءارو
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 مدى 8 ىلع اهاور يبلا 08 راتخلا ةياملا نم قم

 5 كرا نه تح نم 2 دادزا ينايلا
3 

 ار نيئيعلاب كلي ك#* لا تت رظن نأ ءاروح

 قحساو ىملا 01 ورءع نع رصنلا لمر ءارو> ديزل راتملا ندللا قف ءانغلاو راشمل علا

 ىلدوملا مهارباو ورهع نع ىطسولابلمر في.قخ طاسسأ هشو

 م7 ةيسلو 10 راش ل جم

 نا درب نب راشب يبوعشلا نالايغ ن نط هيو رو ىتادلا نإ دمج نع ىلع نب نسما ه رك ذ امف وه

 كب ناديفهام نب هيد 1 زوربف نب اراد نب نعم نب ناتسورش نبد ا نب )١( خودرب

 ذوب نب هدادرهش نب نيش>انب ناورسخ نب نارهم نب سيسح نب درك دزا نب نمهب نب ناداد
 ناكو لاق بسات دب نب سريردا نب رركم نب ناحيسارادنب نب رايرهش نب ذاما اديشرخام نبا
 همدقتو رعشلا يفهلحو امل دال ع ؛و ةرفص ينأ نب تلوملا يس نم ناتس راخط نم خوجحرب

 ةلاطاو هفصو نع ىنغي كلذ فاقد: ا ع نم مولع هتسابرو ةأورلأ عا امحاب هيف نيثدحلا تاقيطىف

 ذحأف امو حدمو اميمف روش دف هدا ةحاح ١١ نيتلودلا ءأرعش يئرصخ نم وهو هلحت 5

 ا ناك ديعس نب ديمح لاق لاق محنملا ىحن نب ىلع نب ى ) | ) ءارعشلا عم ل ا ىف

 اان نعع ندر نبراشب وهو لاق كلملا سا ريع نكمل :نشاتسو: نع نك دا كش نم

 نب دم و ىلع نب حب ( ينربخأو ( اع ام ينكي ناكو زوريف نب اراد نب نممب نب ناتسورش نإ

 نإ ربرج نب بحو نب ديزي نب دلاخ نع يزتعلا لياع نب نسحلا نع اهريغو يفريصلا نار ع

 باهملا أسمع ةيريشقلا ةريخ ءيف نم درب هونأو جوخ ند در نب ناشل ناك لاق هيبأ نع مزاح

 ترهوف ءامأو اط ديب لع عم نافري ةفورعملا ةرصنلاب اهعيض يف امه امقم ناكو ةرفص فأ ن أ

 اراشب اهكلم يف وهو هنآسعا هل ت :دل وف اه ل لع ينل نم ةأرمال 0 هل

 ْش ها نع قحسا نب دامح اكد لاق صهزالا ينأ ن نا تل نس نب ورم ( ىربخأو ) ةيليقملا هتقتعأف

 هلوزنا ليقع“ ىنب ىلوم راشب ىعداف هب 0 ةيلمةعلا ءاظلا 1 يلوم راشب 0 2 ناك لاق

 راشب دلو نم لحجر ينئثدح لاق 3 لاق كا ساعلا نب دجحأ ( ينربجأو ) مف

 ليقع نب ةعيبر ينل لاَقف مهال تاقف ليقع ىف نبأ انؤالو لاق ةرصيلاب اراصق ناك نادم هل لاهي

 ا أو راشب ناك ىلهانلا ةيواعم نب , دمحأ لاق لاق يلدملا ناماس ىنثدح لاق عكو ( يتريخاو )

 )٠كم داو راثنل ناكو اهقادص ىفهمأو اراشنر اهلا قاسف ليقع يتب نم احا يورك دز لان
 ا ددجلا لاك ىزيعلا ل لع ني 0 ينثدح لاق فرحا قار نب دع ( 0 ) ةيلقعلا 5-5

 اح عك اقل واولا دعبو ما مكو ءارلا نواس ا ن“ اكمل ءابلا حشفب حوجحربيو 6

 قاع نأ هدأ ةمدحعم

 -. يوتا . نفر اياب



 لاق يف تمؤا امأو عنق تم لك 1م لق تمؤلو تبذك لاق كيبأ نم ىلوأ رعشلا اذهب تنك انأ لاقف |[
 هيلع هللا لص يتلا تلتاقف ةيلهالا يف اما مالسالا يف هتيمو ةلهاجلا يف قحلا تيم تنك كنال
 هيلع ناد هللآ لوسو دلو تعَسم مالسالا قامو دودرملا كدك هللا لعح ىح يحولاو سو

 ذخأف هوميقأف خيشلا فرخ دق ةيواعم ءم لاقف قيلط نبا قيلط تن تنأو يهو تأ امو ةفالخلا سو

 : كوقب يذلاوه أذه ة ةيعش و مقاف هدب
 فم ' وص

 مدقلاو ءاوقالاىلع اراد تبيح * منلا ةعلت يدقاب ىدعس راداي
 ا ردقلا دامر نم دماهو * ةنك اس ش>ولا الاكعزجي امو

 ممص نمتل باوج نعاهبامو هي تلئس ذا رادلا انك اف انج
 رصنبلا يرحم يف ةبانسلا وأ ليقث زرحم نبال ءانغلاو ضرع نب ةيعشل رعشلا

 م7 ةيسلو ءوضولا بحاص نا رابح 1-0

 1 59 ةئيدملا ع ند وهو 0 لوم هنلأ ك.اسبع انأ ينكو هللا دبع نإ دلعي هيأ

 ىف امهالك نيتوص الا قحسا هل رك ذب مل ةعنصلا ليلق وهو 0 نكحاض مشق هل
 ىف موسم وهام الا امهاوس قحسا ريسغ هل رك ذ الو يروخأاملا فورعملا يناثلا ليقتلا يش
 وهو شبح ناك ىفو هل كساال ارتك اك ف هل اف قدسا ىلا بوسنملا لطانلا باتكلا
 نا نع قحسا نبدامح انثدح لاق ديم نب دمحم ( نر ) هيوريو هلوقبام لصحنال لحر

 ةفبانلا رعش يف ءوضولا بحاص نبا ينغ لاق بتاكلا سنوي نع طايس هدج
 عزاوب كيلا ديا اهب دمت *# ةنتم لا.ر> ىف ن>>> فيطاطخ

 0 ضع رعش يفو
 ٍ اع دق او را 2 * هفعض كب رحال كفيعض عفرا

 عرأ قع هللاو ال لاَقف عش عنصتو كي الأ هل ليقف ناسحالا ةياغ ندحأو ءاشام اههف داحأف

 ا رامع نبهللا دنع نب دمحا ( 0 ) اذه ى دكالاو ا تعنصام لثم عئص دق يريغ

 نبيع انثدح لاق ةيش نب رمع انيدح اولاق ىع 3 ديزي نب لعمساو يرهوجلا زيزغلا دنع نإ

 ةملدم 9 انثدح لاق كراملا ىمسي ناكو ل وامع ننالاق لع نب روع نب دع نب هللأ دبع

 ىف ةفوكلا لهأ نم دوسأ انيلع مدق لاق يحضملا
 ان دق بقاوعلا هكردتف اموي * هقعض كب رحال كفيعض عفرأ

 ا انيلع مدق تاقف روظلا يلصب ملا وهو انمؤي ناكو ىءلسالا صاع نب هللا دعب ترزق لَ

 لاقهبن لاق هنع هتذخأ لاق هتالص يضق املف سلجأ نأ هديب ىلا راشاف اذكو اذك ينغي ةفوكلا نم
 بارحملا يف ه ءادأف انب ىلص ليالاب ناك املف لاق ت 5 ىلع هصاف

 وص ١ 9»



)18(0 

 هينبادح 1ع * دقف كلحأ نا يأ

 203 5 دانز تاد * اس ءانبأ يكتكرو
 ةيحتلا الا هتان دق“ © ىفلا ٠ لانآم لك لب

 ناك ةأسعا ىف هلاق رعشب حيرلا جردم يمس اعاو 00 نب صاع همساف حيراا جودم 2

 اذه هرعشو اقمم ناكو هل ىءارتتو ءاوبلا يف املا نأ ل هنأو نجلا نم اهاوهب هنأ معزب

 7 كسوص

 لل 06 تالا راك 2 للطي ما يف ىنلا ةنال
 لاطوانيح تجرد بوئحو #* اص نيب نم 2 رلا هتسرد

 ع ركذو ديملاهنأ شبح ركذو يملا نباو يعاشطلا نع 0 لبق“ نيتك هنف ءانغلا

 أ .1 عضوم ىفرك ذن نونجلا نب سماع رابخاورصنبلاب لوالا ليقثاا فيفخ نم نك نط نإ هلا

 يف ايداع نبضي رغ نب 0 لا 2 55 ضارغ نب ةبعش ماك كل هللأ ءاش نا

 هسفن يثري ةافولا هترضحامل لوقي ىذلا وهو ارعاش ضيرغ نب ةبعش ناكو اذه ريغ عضوم
 كتسوص

 ل يحاونأ هب ىنْسبْوَت اذام * ىحلاصرك ذب نيح ىرعشتللاب

 حاممو ةراثس اهحرف * 501 ب دعبتال نلقيأ
 حاجمو ةرات حلفأب يعدأ د١ اعف ةعضص ا تيعد اذاو

 0 و معو ةنعش فدع ةاور قحسا 81 لع رصنسلا ل ا يفان حرس نبا هانغ

 رعيع كح لاق ىرهوذا زيزعلا دنع لب دم ع رحا6ا) ةيوأعم هفالخ ع يف تام هنأ لاقيو

 تناكو هتفالخ يف نيتحح> ةيواعم جح لأ 0 ةيواعم ن 3 دجأ قدح لاق هش نبا

 مارحلا 1 لس اصذش يأرف امادحاىف جس لاق هنرأ وحو هؤاسل املع جح ةلغل نونالث هل ؛

 هانأف هوعدب هللا لسراف د نه م ناكو ضن ص نب ةعش و )اق اذه ٠ نم لاقف ناصح نابوت هلع ْ

 "15 ةنوابم يجاق.لق نوما ريما ثامدق سيلوأ لاك نموا مآ حا له ل
 ] راب ىلع اهلضف ديو يراعلا م كك لاق ءامش يبا كضرأ تلمكأام ةيواعم هل لاَقف ةفالخلاب هيلع

 تيلغأ دقل لاق اهعبأ مل ي 11 ةمانمأ أ ةلخ الواو رانيد فلآ نيت د لاق مكب لاق من لاق اهميبتفأ لاق

 أ كضرأب تلحذاو ليغ" لاق لبس مل مث راند فاأ ةناحسإ اعد دل كباحصأ صعملا ت تناكولامأ لاق

 يبأ لاق لاقف هش ىثري كسب ع يندشنأف

 ىلاونأ ه: ىنيؤت  اذاه ع اكلاهسانيح يرث تلا
 حامسو ةراشدب اهجحرف © ةيهرك برف دعمال نلقبإ

 حاورالا ةمهو ءاتشلا دنع * هقحْىلام لضغيتبرض دقلو

 حالم ريغ قا تددر دقلو # مصاخي ريغ قا تذخادقلو

 حاجنو ةيم حلف ا * اهلهس ةعصل تبعد اذأو



 ةمقع ب يءوم نع دان زاا يأ نق نعل دنع نع نع ن كاحضلا . نع هللا دنع نب بعصم

 ىتل هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا كفر نا ىا هللأ دبع 0 هنأ هللا دبع نب ملاس نع 5

 ىجحولا سو هءاع هللأ ىلد هللا كوشو ىلع لني 1 لش ناكو حدلب ا ل ورءع نب دز

 ما ينأف مح اهف ةرفس ملسو هيلع هللا ىلد هللأ لوسر هيلا مدقف

 نب نيرا دبع نع نامع نإ كاعحضأ| : نع هللا دبع نب 8 ىندحو ريب “| لاق ةياع هللأ مس أ

 هللا دا تل ال يموم لاق لاق للا دبع ن ملأس نع ةيقع نب يدوم ن :.ع دان را يل :

 نعهلأسف دوولا نم 115 ىتاف ةعبل و نيدلا ن 3 نان ما || ل 0 ؤرءع نع ديزنأ روع 7 ا

 نيت وداني د لع 2 كا كدا لاقف 0 رح مكييدب نيتكا يلعل لاقف مهند |

 اش هللا تضع نه لأ: انو هللا مضغ ّنَهالا 2 وردع ن 0 هلأ تضع نه كنس
 امو لاق ًافيتخ نوكمت نا الا هملعا ام لاق اذه هيف سل نيذ ىلع ىتلدت لهف عيلؤتسأ انأو ادبأ
 لاق امت او هل لاق يراصتلا ءاماع ن نه الاعيقأف هكرتو هدنع نم جر : مهاربا ن نرد لاق تف

 لمح اليا لاقف هللا ةنعأ نم كببصنب ذخ ات يتح انتيد ىلع ن وكت ن | كنا ينارصنلا هللاقف يدوولا

 يدوملالاقامتا وحد لاقف|اذهه يف سد رول لهف عيطتسأانأوادبأ أب اشد مضغ نمالوهللاةنعل نم

 املف مهارب 1 كي يا او يح يذر دقو اهدنع نم رام ركل نأ الا | هملعأال ١

 كادعضلا ٠ نع هللأ دبع نإ بعضم ينثدحو ( ريب زلا لاق ) مهاربا ندع م مالا لاقو هيدي عفر زر

 ماشلابناكور م2 ناكر نأ انغلب ةورعنب ماش ه لاق لاق دايزلا يبأ نب نا ديع نع ناع نا

 بعصم ىتثدحو ريزلا ( لاق ) ةعقمم ل اهأ هلئقف هدنرب لبقأ ادو هلع هلل يلص ين ١: ريخ هغاب املق

 هيبأ نع ةؤرع نب ماشه ن ع دان زاا ينأ نبا ن نر نع نائغا# ةلاحيطلا نع هللا دنع نبا

 دز نع - هيلع 2 ذللا لوسر باظحلا نب رتغو ان تلاع لقوا نب ديز نر دنس

 ور< 95 ديزل هبا نع يأ 21 :نع كاحضلا نب دمم دشن 0 ةمأ ةمايقلا موي يَ لاقف

 الالز ادع لع م نزل هل 23 تل 5 يإ> 3 ا

 ع

 القنا رعد ل.حم ضرالا هل #3 0 ىهحو تماحأو

 الاخلا ا ماع 00 ءاوس د اهدش تو“ 0 املق اهاحد

 دخأ رك ذامفوهو ة هش قاسجو 1 هع هنأ لاش نيردخملا ا ىلكلا بادخ نب ريهز ا 1

 تاذ لاقف اهانرك ذ يتلا ةياغلا ن دا غابدق ناكو مماتق ين ه1 هك .اهايللا ّق را اون مش نيذلا

 لاقف مقم ع نا رِعَو لاَقف مقهى 1 نام نا ملع نب هللا دبع لاق نعاظ ىلا نأ مولا

 ماع نب هللا دبع كخأ نبا لبق 0 3 يفلاح يذلا اذه نم لاقف نعاظ ى 1 نا هللأ دبع

 اهيرسشير ماب اعد مث تةلونخ دق ينارأال لاقو ىضنف الاولاق كلذ نغ اهني ذَح -ةنههانوأ لإ
 ةايلا لوطوربكلا مذ يف لوي يذلاوهو هتلتق ى> ماعطريغىلعو جازم ريغإ افرص :

١ 

 أ

 ةشإ هيو نيو # يتفلل ريش ت وللا

 م01 يونا ل صر



 مهاربا 0ك 9 ادكت] ضرالا نهظ ىلع عا ام هللأو هللا ريغل اهوحذنو هف ىعرتو ةعاس !| قاحبو

 كاحضلا ن دمحمو هللأ دع نبى عصم ىمح ىينثدح لاق ريبزاا ام د لع يس موطلا ( 0 ( ي ريغ

 دق ليفت 3 باطخلا ناك الاو هس نع

 اذا ور<# 2 دز ناكو لش ص تالغدلا هيلع مهدشأ ناكو نابوالا ىلدا قراف نيح اهلا> دب نأ

 هوعنئمو شلرف 000 دز د

0 0 1 2 500 0 ِ 1 

 لهو »* ادع ال وحرا ربلا اقرو ادعت ا كل ىالوماي لاق 3 هليقتسا تيا ىلا صاخ

 ٠ لاق نك رجهم

 ملاق وهو 4 لا لقسم 0 مهاربا هب داع اع 0

 مساح يناف قع أءهم د” مغار ناع كل 0 لوش

 لوش يذلا وه هسا 3 كاح تلا نب لي لاق دحعسا 7

 ا ةلض» ع تدل امدلا دنع د

 ' لاق لاق دان : 2 ىبأ ع نما دمع نع 00 - 6 نع هلل أدع 0 تبءدم ىذا >و ربي زلا لاق

 1 كَ ور قر ديز ل تلاق ا 9 يأ تن اا لع هسبأ نع ةوؤرمع نب ماشه

 رو.صلا داخلا لعش ك0 د ىع ل نانا و نا تل نع

 ريدأ مسط يب ىهاد الو 3 امتياالو نبدأ 2 ءلا الف

 ار ناكو نيدأ ام الو
1 

7 
3# 

 رومالا 60 اذا 00 #2 فاخنلا مأ ادحاو انرأ

 د

 ىذا
. 

 لش نب ورمع نإ ديزا لفوت 0 هقرو لاقف

 ايها لالا نان> 2-0

 هاما و عن تينا و تكسو

3 

 راسا نخ راعأل كيك ع ةهرخ احرا ترزام اذا كلر
+ 

 12 تار سل ابر كدب

 رو م يفإ ت 9 تناو 0 ها

 ابعاد صهدلا عيسي نك مع الو بيحس برل نيدأ

 ابعاد فكاسارك اذقذك ران #* ةعسب لك ب 0 اذا لوقأ

  ثدحم ىذرا ند تدوس لاق ةيقع نب يوم نع دانزاا ينا 5 ندا دبع جوع نامع 0 كاحيذلا ا ا

 تدناو ءام ءاهسلا نم لزناو هللا اهقل> ةاشلا لوقيو مهابذ شيرق ىلع بيغإ ناك وريح نعطز نا
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 و ذأ هقرو بشني مل مار زؤمرصن كلر كموب 0 نإو ىدوعالا هب بم 3

 لالاب ناك ةورسع لاق لاق دانزلا يات نب نم رلا دع نع تا :.ع كاحضلا ٠ رع نا ا

 1 لوقيفهللاب َّك ل ءاضدهرلا ى اا 5 ام 3 هن ون ذعلا اوناك و رمع ب 2 ىند نءةيراخ

 د لفوأ نب ةقرو لوقيف دحأ دحألوقب كلذ لع هدا نا ةقرو هيلع ر مق د

 ظ كلذ يف لفون نب هقرو لاقو هب نحسأل لوقي هناك انانح هنذختال هومتانق نأل هللاو لالبإ

 ْ #١ 0 0 #١ كَ تاقو ماوقال تحصن دقل

 0 داو ىدوجلاحب سدق ل قو # هيذؤمت اناحيس قثرغلاىدناحبس

 دحام ىذا أ قضنيال «-هل: كل اما لكلا

 دلولاو لاملا يدوبو هلالا قو 2 ةجحشساكل قس ير امت "يشال

 اودلخ اش داع ا 1 رد 0 لم لى نء نغن ل

 دربلا امسي 6 دلو ناو * هل بوءشلا ناد ذا ناماس هلو

 9 00 رع دانزلا ين ن: نمر را دنع نع نام نب كاحيفلا اند لاك يمع ينثدح ريب زاا لاق

 2 تروس ها نالوا لفو» نب ةقرو ى ال لاق 0 هللأ ىلص هللأ لوسر نا تو

 ا 0 هيلع 3 هللأ و ةوسعلاق م اع مكش نامت :>وأ ة هنح هقرول تر

 ةولرع نب ماجه ن 2 ءأا قلق 3 در دمع ن ءءكاحذلا ينثدح لاق يبع ينادحو ربب زلا لاقو

 ةقرو لوقيف هساي هنأ 0 1 ىلص هللا لوسر اهرب 5 هقرو ل تناك ةحيد> نا هبا نع

 باتكلا لعادل ا محى كل يسيعس ومأب رب , الا 0 2 هينأيل هنأ 1 لوشإ 5 ناك نمل

 امسح ءالب هلل هيف نيابال يح انأو قطن ل

 ما همساو ور<“ ن دز ربخ اجه

 تك يدع نب جازر نب طر 5نب هللا دبعنإ حابرنب يزعلا دنع نب ليه نب ورمل كيا

 كك لش دنع اديح تناكو مهف نإ تايح نأ نب رباح نب دلاختنب اديس همأو تلاع نإ سدا

 ورم هنبا اهحوزنف ل اه امعتام مث نوهدبعو باطلا 1س زعل بالا هل تدل وف يزملا دمع

 ةداع لزتعأ نم 2 زون دز ناكوةياهاجملا ل 3 5 1 اديبز هل تدلوف

 رتل اه تيم وع كا اه هللأ كعو شل رقرسشعمأي لوش ناكو مهتليذ لك أ نم عتتماو نائوالا

 ظ لادلاو ءاحلا اش ددحلاو ةريسلا ل اهأ 6 ةياور فو ددح هيود ىدادغلا يورو )١(

 ظ مضي داو ىرذخ ا هدواعت ىأ ماللاو ةلمهملا لادلاب هلد وعن يثايرلا ىورو(؟)عنملانيتلمهملا

 | مضو ين ةييساو ةننمأ اكن لح نزكدلا ١ اضيأأ ممل فيقختو مملاو محلا

 ظ يضرلادهاوش حرش ن. ها جاف قيرطرىلع ءانهدلا للةس!ةلمرنونلاو ةزوطا مضإ ليقونودلا
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 ىضف دقام موضعل لا ىنع # اهملضق باشا تاك

 ىعل ءام 0 ىووةحلحح احل »* 4>ح ٍِش يدوب سدلف بايرلا جوف

 أ دق بفأ اوءلا هتحرردتف 8 ا هفئعض كب 1 ال كفيعض عفراف

 0 2 اع كيلع نأ ني نم 0 كالع قش كو و
34 

 م37 هبسنو لفو» نب ةقرو ر د اجو

 يدق ادع نكن د ىدماو دف نإ ىزلا دبع ىددسا نب لفوت نب ةقرو وه

 كحأ نم متم مأو كلا رقو نيدلا باطو ةيلهاألا يف نائوالا ةدادع لزتعأ ن 0

 م: كفيعض مفرا ريغ ءانغلا نم رعشلا اذه يفام ةبسن لج

 ه9

 تيس عمك

 قتلا طقسامدعبو ودطا كعل هاهأ ع تبيبلا تف دقلو

 صقلا را ا ىلا #* تليز دق ةر> هي تدل وف

 ١ ىرح يف رمهزلاب لوالا ليقثلا نم طسوأآلا ردقلا 0 نب.الءانغلاو(١) لفوت نب ةقرول رعشلا

 داعم 6 هللا ديع ا لاق راك 6 0 "لأ م لاق ىد وطلا ) 06 ( قحسا نع يلطعسو هلأ

 ةقرو 0 ماسو هيلع هللأ ١ ىلص هللأ لوسر لل لاق ريزلا قل هوم نع يرهزلا نع روع نع

 رانلالهأ نم ناك ول نأ نظأ لاقف ًاضرب ابان هيلع ناك مانملا يف هتيآر دق لاقف انغلب اك لفو نإ

 ةحندخ ل ةشئاع نع يرهزلا نع نءرمعم نع ذاعم نب هللأ دنع ان”د> وربي زلا لاق ضايبلا هيلع را

 ىزعلا دنع نن 0 ن لفون نب ةقرو هب تأ َىَح 0 هيلع هللا د يلا تقاطنا دلي ود تنب

 رك يفاريعلا با 1 2 4م اهأ الا ك رمصضص ما ناكف اب ا هكدذ مك نءا وهو ظ

 0 مع .نبا 1 00 تااقف ىمح دق 5 5 اذءيش ناكو ث 0 هاا لالا م ةسأربعلاب |

 ا رام ربح 5 هيلع هللأ ىلص مآ ل بلوسر ا طر أذام تأ قرا هقرو لاق كحأ نا

 ناح نو 2 مف 0 ا ىسموه ىف اع ىلاغتو راس 5 هلأ هلزن أ يذلا سومانا اذهةقرو 69] لاق

 اع انالخو تأ 2 ةفرر لاو جرح وأ سو هيلع هللا ىص هللا لوسر لاق كموق كحرخ

 يضرأ 0 3 همأ ا |اىنأ 0 امش نب 2 0 3 3 تأ امبالا هذه 0 0غ

 1 00 كا 0 لات هوجو سو ف هللا ل كح رج ' ذاا.>

 حولا رتفو يفوننا ة هقرو بشن 5 ملا 00 كاك قكردا ناوىدوعالا هب تّدِح ام
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 روش الو ءافلخلا مدخ نم نسم ةعانصلا ريسسإ وهو كلدب فرعف ةئدلا 0 لع 5 0

 لح ) يفر ,خأ ( 2 5 ينان سن ويل هفو رتصتلا ىروخام هكانعلا اذهو هريغ روش 00

 نمحرلا ديع نب لمؤم 5 لو ! ىسدع ١ 0 1 لاق 4يش . ا 0 انادح لاق 0 ديع.

 لقمو كع 5 تلف 1 06 5و ىلع 0 يرمهزلا ن 2 ةريغملا كك سس 2 ىنندح لاو ىنقثلا

 ' 1 ورع

 ئ دق تى ةاوعلا 0 ف موب د6 هفعض كب رال كف هص 0

 نا "ملأ نيده 0

 ازد دقق تاعف 6 ع أ 00 نم ناو كراع قا

 اعأ طا 2 0 لد ريح ينانأ يقل 1 هاناق يد وملا لوق 1ك يدر م 3 0 ىلك لاققا

 و ديز وبا لاق ا 2 هأ ءاعدلاو هيلع ءان 2| اللا 2 زح>هل 0 3 ةعم ص 0 نا 2 لدحر

 ا راك نا ربب زلا ا دقو لذوت نب ةقر ول رعشلا اذه أ م نإ 22 نع 0 ن” كح

 اطو 1 وأ ةديصق َُق ناكلا نذه ا لفوت نب ةقرول د اذه

 ىوللا كيرا تطحشنا لاخاو * يجضلا لق اهريع ةليثق تا>ر

 يب ميضرال ةقراتم تدعو * ةودق ةق د كلحر اك وأ
 اذتعلا راد يحاو قيدصلا ردا 2 اححلم نيفسلا 0 تح دقلو

 ىدلنلا طقسام دعو ودطأ دعب * هلهأ ىثح توبلا :تلخد دقلو

 ىخغلا رم ع 0 ىلا ع تنيز دق ةرد> هيف تدي وف

 ىروه لعتئتح نيحامم تطقسو اهثارفتننا ذاالا 0 د دع



 نا 7 يل ا تل ل 1
1 12 : 

070 
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 هانممهيشي هنكلو عبس الا فد ردت نو ىوسلو تامأل هده تقم) ةاورلا نال 3 نع ةيدعالا مكاو

 : بضع ريغ تنك افيستنك وأ ل رع تع ا :ك ول

 تلك مل ات تنك اع تنك وأ #*# بدي ريغ ل

 اندشنأ هلث٠ يفو لاق

 ع او ع 0 درا يك انع 35

 ٠ * اروبدلا تناك ع ا

 0١) ىلت يب نا ًاوئاق يح ًاضد:ميضمب لاتقو ناودع قرفت يف سيدلا ناكو ورمع ونأ لاق

 5 ناودع نب ركشي نبا" داع: ناو رع قت رطا قا دعني ني ف وع ل و ناودعن كش

 3 فوعوندتاتقو فوع يب ديس كلام نب ريم مف ر هن ةساك جان ونسب لتقف اولت وافق ف وعون م ترذدو

 ةاعنباو رم 3 ةلئاويف نه هوباصاىذلا اكو ب ر> ىلع اوةرفتو راح ن نائسدل لاقي ممم اللزعر

 5 نأ ا نا نيرضاناو كلذ اورو اهوطاعتي نأ تايدلا ىلع سانلا رئاس حاط _داف ادن ناكو

 2 ب رك كلذ ىلع ةعسو | مهالاو امو مهعاطأ ند 0 دو وه لزععاو ةيد رباح نب نان لله

 1 اس:م لق د لاقو هللا لوف اا يمال وذا ي 5 50 ءيبدحأ دلاخ نبا

ايباف هتيد اولقاف نقر كل 4 لتقو 0 ةساع
 1 كالذ ناكف بن را ىلع اماقأو كلذ 
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 كلو ُّى عيصالا ود اقف اوءطقنو اوناش 6 2 موكب بر>

 ك1 دات ىلابالا ف رصو »2 اكلاغ هدا ومايالا سؤب ايو

 ا ناك امكلذمع: نعشالاف د

 03-3 كلذ ةلوخأ ال ريس لوشب * ممل حادال اقورعم تلق اذأ

 1 اكرانندح | ءادعالا ىلا بريا

 كالانهاكول» ارهد تديغ 0 ا < نيناودعك”ناف

 1 ” طتامروك دملا يم ىلا هن 8ك .سهقلا هذهو عيصالاوذ لوش رباح ن : 1 يفو ور«عوبا لاقو

 مين كي سو جان ىإ دعنأ

 0 بحدوءلاربظ < اوك

 5 ] نونه مايرركص د قذف * نوز# م طاديدش باقل ناي

 1 نياوذائح(١١ظاغوذر هدلاو د تطدعشام دعب ن أه 0
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 ور نع طسوب دوا لش تسنح ل١

 اليوط اع اط ددماو *. يدتلاب كتم طساو
 البالا نس ادنشو ت# كلم اع كردي ةعدناو
 اليخدلا مهلا جرغي ا تاواح اذأ منعاو

 الوزب يتح امركم كل_#_>رتاذ كفيضل لذباو
 اليسملا بنتجاو نيفاح # ال عافنالا ىلع للحاو

 الا.صتلا ةدعاو امو د ترطاخم مورقلا اذاو

 اليلثلا هتسيرف نم بضخ ثدللا رس رصصاذ

 الورلا اوه رك ايلاطبا: هاذا اعبلا ىلا لداو
 الو هج دافل . نكف ميلا ىلا تعد اذاو

 ريب زلا نب هللا درع نيب ىرج اق يتعلا نع ىرمعلا امدح لاق يناركلا انثدح لاق ىمع ( قرح! )

 | ضرعيو ةيّتع نع همالكب لبس ريب زأا نبا للء>ف ةيواعم يدب نيب ءاحخل نايفس يأ نب هللا دعو

 لاقو الثحتم ةيواغم هللا تقذف تك ١و لاطأ تس
 عئارملا مرفت حبص رفاون * اهناك مالكلا تاروعب مارو

 عئاصملا ميركلا» رااكرد دقو * انا براوملا ءرلاص>ري دقو .

 هذه يور انهه نم لاقف ال لاق هو لاقف عيسالاوذ لاقف اذه لوقي نم ريبزاا نبال لاق مث

 هل وق ىلع أَي + دقن اف يدشن ًألاقف نينؤملا ريغ اعورأ انأ لاقف سبق ن٠ لحر ماقف تايبالا

 علامو راسي وذ مير ؟ لطعمو 2# لكعات كل عاسو
 5> / "5 ١

 ع اا حاب يرو مل ني د ا ع وول 22 عمل ١ ولا عقار ديا حر فال

 عفارو اهاقس هالوم ضئاخو * مداهو ماركلا تاسحال ناو

 عجاضبأر ةلاىذنمةروع هل * تدي دقو م وصلا ضعب ىلع ضغمو

 علا رمشلا هي ءاع ينذتال قبلا يوس #* هباقو ناسالا بو> لاطو

 لاق ةتعو هللا دبع نيب مالكا مل امقو ًافلأ اهولمجا لاق ةيامعيس لاق كؤاظع 5 ةيواعم هل لاقف

 ادع ىلا هب يذكو 4 تهراكم ل سسدتي ناكف هبداعي مع نبا عيبصالا يذل ناكو رمح ا

 هذه شفخالا انا دق و هيف لاقف ارش مهدنع هيغريو همع ينب نيبو هيب ىعسيو هيلع باؤيو

 يركسلا لوحالاو تلعت نع تا
 اس ىنع اريخو * اليلق افق يدحاصاب

 ل كحق 0 #* هل ءلق 0 نم

 أسيسد 7 6 ىلا َّك دب ازيال 0 نإ 0

 اسيسر مقس نمءربلا لد نئللل] سحاف هل ترد

 اسهو .البك  ارمخم اماو ةينالع أما 3
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 يس تنص نود يي نيو نو ا يح حلا ا الا ويسجل ا يوب يم
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 امجنفلا يتليلح ىنسم 1 ا لف يناتعد أ
 انحم ةانه دس هيرام « اذا ءانلا برقا الق يآ
 0 لن 8 ايرون اا ىلا
 ىفلا ىلع يفاي صهدلاو * تضمو تلخ ة.ة>يف كاذو

 50 1 اليف لأ 9 0 6 نا

 ام حالسلا ل |حأ دقف دعس * يلا حيمر قتكش ير ا
 وه ًاكوتي راصف خرلاك اهب مهنعاطي نايبصلا عم اهب بعلي هنبال تناك اصع حيمرو هتبأ دعس وبأ
 ام اذه هنبأ هدوّشو اهلع

 #4 دق ةنانكلا 14 1 :

 ِ « هعتسا ميدالا يفاص رهلاو

 اعزف واعيربرسلا اذا تح * هعدراو هديق نم رصقأ

 نن
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 0 الباقم اهف تلكأ

 اعزق هؤافع . 1 ريطل

 اهمدّع دايحلا مامأ ناك

 ل 06 3 1

 اعلت اًودؤحو اندل را

 يجعس كاذ ل ير ول

 شاعو .ح 0 و دق كذنأ نا ىنباي هل لاقف ادسا هنأ 3 عبصالا ا الو 3 لاق

 كساح نلأ ينع ظفحاف هتغلب ام كموق يف تغلب هتظفح 3 اي كيصوم يناو شيعلا مس يح

 كودوسي “يشب مهلع راتست الو كوعيطي كهجو مط طساو كوعفرب مط عضاوتو كوبحي كموقا
 كمير> محاو كلامي حمساو .هراغط كتدوم ىلع لع ربك ,ومهراك كمر كي مهرابك مركت ممهرا 2 ركأ 1

 كودعي الالحا كلزاف#رصلا يفةضبلا عرسا و كفض: حرك او كبناعتسا# ا و كراخ دعو

 كوش أعنا مْ كددوسمي 0 ف كش دح .أ ةلئسم ن ءكهحو نمو

 2 1 ها تح د لعمال اهنا دس 35

 اليس مهئاخإ ىلا تق_ءطتسا نا ءاركلا تت

 اليْملا ملا ه اوبرتش *« ناو مهساكي برشاو
 الواذ المح مهئاخال * نكت الو ماثلا نها

 الوبق مهتدجو مهخ اوناذا ماركلا نا

 اليس ناو ليس ناةر خم  شعلا دعي يذلا عدو

 الحلادقف اذا يكب * ال لاملا نا ىنبا

 كسوص 1
 اليحر دلب ىلا دلب * نم تعمزا نا ديسأا
 المزلا وأ كخأ اخأر  ازما طحشناو ظفحاف
 ل يارد لل تا 22 يعوإ كادت ككراو
 الوصو هن دوم وحر د نأ نكو مو ماركلا ىلصو

 * ة«يلرف. | ١

3 
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 ةثلاتلا كلاقف كدوق نم الخر ني تأ ار راك
 رزالاو تملا ا ىدي ةنفح هل هنيضا نانا 4001
 2 ويفافاا الوزلشت © ةرك غو. ثخلا تاك ة

 م >نيحريتالهللاو ن ا 11 أو ع يرغصأل ن ناقؤ ارش الحر نيل ماا :١ لقف

 كف ا نهرب كاد عع قة دود نإ مريخ دوع ن* جوز تلك كش يفام م

 لام ريح تاق امودجحم فيكف ل |اق لبالا تلاق مكلامام ةينبا يربكللا لاقف هيلا نعمتجا مث ةهرب

 تلاق كور ند ل - ايعأ م ل 1

 مكلامام ةينباب ةساثلل لاق مث ع 2 6 لام لاق 4 ةسولا ىطعو ةلياحلا مركب 2 ريح

 1 ذو ءانألا ةلاعو ءاقدسلا كدوتو ءانفلا فاأت لام ريخ تلاقاهبودحم ففكف لاق هلا

 ترظح لاق ها ضو يشف ع مركحي جور ريخ تلاق كحوز ندح 0 لاق ءاسأ 0

 ًاحطق اهدلون اهب سأبال تلاف امنودسحم فيكف لاق يزدملا تلاق مكلامام ةتئاثا لاق مث تيضرو
 رذيلا حمسلاب الو 0 ليخللاب سيل هب سأ لتلك كحوز 0 تكي نان 0 اهخءاسأو

 قودل امرك تااقانودجم فك و لاقزاضلا كلاق مكلامام ةينباي ةمدارال لاق مث ةينغم يودج لاق

 رش تلا كح ور ند بكف لاف نحب نيم ا ال محو نعقني 1 معو ندشبالا

 ناودع ريخ ُُق للعنب نسحلا ( 6 دو ( 3 صضعإ عا 0 لاق ع 8 مركب جوز

 ىلا تاسب آلا الا ةيداض ضلا عيصالا يذ تا ند حصل دل ا ور# ينأ نع هاور يدل

 ردح لاق ل رخل هنادع ند يدلل يم ( ينرب>أ ) لودنم اهرئاس ناو امد

 رتهأو ف ر> ىيتحالب وطار 1 مح قاودعلا م ها وذ 0 لاق هنأ نع ان دشلا ور<# يبأ نب و

 كلذ 2 |[ هذي ىلع انا هومالو هراهصأ هلذدف هلام قرش ناكو

 اعدح |( ودعي ر مدلاو 3 ا 2 ءاملاو ليلا انكلهأ

 السا تركن ادم كنك نأ « نع ياا اك دل
 امرش هلع نادم داس» ؟؛ تالا و 3

 اهعشاف كاد 0000 ىدح 0 ىنةهرل هامل هذ ىلعاو
ٍِ - 2 

 مسبح وك

 افك 1 ناف قضأا مهو ي هول #3 اعد : يحاص ع

 اعط لنأملو مص مش د و لع ةوفح "القمل :

 اللا ناوادكت نأ يقالم أ هن امو 1 دك 5 الا

 لش را ا ىحب ا رمد م ءلاو ةيأن سلا ليش يان اهدحأ 0 تابسالا هده ف حرس نبال

 ياشبلان ءل ا

 يي ىح اصاب د يد يدحا فود يننأو

 اعد 0 31 1 * اهتكحو. يتراح الس مث
 سس جيمس ِِبحِِِِِِِِِحبِِِسٍٍِِِِِِِبحسِِِحيٍِِِِِحِِِِِِسإِإِ- شهب مس مس سس 77 سسس



 هتدشنأف املاع ا كا ارأ يلا 7 ندا لاق كتدشنا نأ تش نأ نسوا رمأاي تلق اهيور

 ىضدَقي 28 ىدَش 3 د اخ 0 أ اذا

 ىضعإم كلع الو

 ضرالا ةيح اوناك ن
 هيضمأ مويلا لوقي
 اودع نم ىلا د

 ضع! ىلع اوقبي 1 30 م

 ضرَقلات نوفؤملاو ت © !داسلا تناك 0

 ىضشيام ضقني الف

 ضرفلاو هن سلا, نس

 حلا نفط ويده ا وعااودلو نم شو

0 

 د

 د
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 #23 ىذدشإ مك م

 انل ازنحم ن م مممو »#

 ضرعلاوذو لوطلاوذ ر__هاع اودلو نمو 2

 ضفخ الو دال را نق ادافقت اًوون 1

 هي تاقف كواطع 5 لاقف يلع ل !قاف نافلأ لاق كواطع 5 لاقو ينكر 8 نو ل دكرلا ل اع ىلقأف

 دا نم مومو 0 ام تفرصناف اذط ا اواذط ن :«فلالا لعجا لاقو هساك ىلع ل اقف

 لاو 0 وأهل لاش مهم لحر نأ تراصف 000 مم 0 ةعا ازا ا جالا 0 ناقأ

 هرازف ىف ه4بلاوم نعو #* ةرام 00 ِء ليدلا 3

 هراح وعد ةمكلا لمة سم نإ 6-0 0 رح قى

 نيب حاتم مهللا لوقف مولع ( 2 دا ل مهددفت ب بألا 1 ىانلا رحب ة ةرأر ل ناكو لاق |

 مكفيض اورقأو راح 8 ار 0 انناعر نيب داعو اننانن 1

 يناسشلاو رع وأ كلَ رو د نانلا يسوق مث هتزاحا هذه تناكو ريغأ يكرس 3 ا لوش, مل

 0 هتيم نا رمع أندح لق ءيرطا . ملاذع ندا ارحل ) عرفو يكلاو

 نصر 32 هيلا نيل ن نك وتانب عبرأ 0 لاق ياش هطأ دوادن: دان دح لاق . ىملعلا 0

 ىلا ةلبل جر لاو لعش "او قوم و ١ لوقت د نيوحورب الون يدع نيك كلد

 ىركلا تلاقف قدصالو ص نالاعت نقف نوط الد 02 نويلع عم يي نط ثدحتم

 رطعلاو ير لأ 92 باش ثيدح د ىنغىوذ سانأ نم 00 الأ

 د رلو ىلع مانرل ناح هفياذ * تاك ءاكلا 15 بيبط

 1 تاق تأااَقف كيموق ند ءاارسلل الجرو نا < اا ن

 لاف ا كل لصنك مشأ * اهعيحتو بل اهارأ :لغالا

 يدتعورلحأ رس نع ىمعااماذا # هلصأو ءاسنلا داكاب قوصل



 ا
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 سانا لوقي كلذ يفو )١( باوصاا ىلا عجرف ةنفحلا هل عرق افه وأ
 املعدا الإ ناكالا معامو * اسملا عرقا مول لبق لا يذل

 نشاخم نبةعسرل هيعدب نعلاو ماه 0 ثرحلا نب ورمح نب هللا دعل هيعدب ةعسرو سيح نبأ لاق

 رفعي نب دوسألا لوفر هو ككتو تيرس وأ رشم لغ ىلح 3 لوا وهو داوعالا ود
 داوعالا يذ ليس ليلا نا # ينان ىماع نادول تملع دقلز

 معز لاق يممصالا | :ثدح لاق يئايرلا رنربخأ لاق قلد وا ىياردلا سدح نب مشاه ( ينربخأ )

 ىشانرلا لاق فلا الغ فلأ فودوا مف دعف لزس نم ناودع تلحنرا هنا ءالعلا نب ورع وأ

 ( ينيخأ ) ناتق ف نيس اس ةأا دابإ ىلع عقو لاق يباكلا نب ماشه ن نع لجر ينربخأو

 لاق ةد._ذع ول 0 ا لاو معن 5 2 ينئدح لاق 0 هللا دبع نب 5-5

 ةيش نب رم ينثدح لاق ىرهولا را لا دع نب دا هن ينربخأو يدايزلا 0 0 يق

 نإ بعصم هلق دعب ةفوكلا مدق ا ناوسم نب كلما دع ن ا منأ هتاورو حا لا مو

 ةنمقلا هذه حاش ناك رو را نإ صم ناشي ني رح لافو طركاداجا 2 ك7 اخ زيولا

 رظقفديعم لاق ةئرطا نسح انم لحر هيلا همدقتف مهد ار ناكو يلدحلا دلاخ نب دنع“ هلا ماقف

 ا ني هفلخ نه تاقف انهم ناكو 95 لقب ملو ت ؟ف تناا نم لاقو لج رلا ىلا كلا قمع

 ردا لجرلا لاق عيسالاوذ م ك1 نم لاقل ينكرو لحرلا لع لبقاف هلي نم نمل

 تأَقف يردأال ل211 1 اذ ىمس مل لاقو ينكرتو لجرلا لع لقأف ًاضاودع ناك تلق

 لدرلالاق كلذ لبق ىمس ع لاق 2 لجرلا ىلع لدق 1 تس هعصإ يف ةيحا ا

 ه .تلعف“ ناك نأ ودع ىف م لاَقف قدرا و لحرلا ىلع ليقاف نانرح يحس ناك تلك عرداأل

 ىعاشلا موف لوب نيذلا ,جلن ينب نم هفاخ

 اكلاه ناك امكينيع نعّس الو * مر 0 أنت و انك

 كلذ ماكس ال تيهو لوب * ممل ح حاس هال اف ورسم ناو اذا

 : رسأال ة هش نير ىو
 اكراب بذحا ءادعالا ىلا بدي #* همانس بح لحفلا ربظك ىحضاف

 تسل. جرا لاق: ناودع نم يلا ريذع * هلوق يندشنأ لاقو. يبكرتو لجرلا .ىلع لقأف

 ركن نسلا يف نيل اذلف ك2 هيك الو ايت هيض لدم 3 دا نم نك 0

 يمالك نس تحرش ينوتعار !ذاف وون: صرغو ىداكرت دق كاهل ال200 |
 انآ اذا اهأ لاف ةليص> اط لاقي ةيراح هل تناك ليقو اصعلان نا ف اوءرقاف هريغ يف تذخاو

 موححطلو م هول ردعامل لددعف مكححاام رد 8 هش مك 2 قب ع ند اعلا 01 عر .ةأف تطلوذ

 تادف يفخا 5 يردبال 2 اهريكن فالام 2 50 كن شام هل صد تااَقؤ ءاضقلاب مهمفاديو

 قادنلا نم ها هلام هع
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 تارت
 يناودعلا عبصالا يذ ل 7

 م هريخو هلو

 ورمي نب براظ.نب ةيلغل نب ةريه: نب ةعسر نب رايس نب ةباعث نب ثرحت نبث را نب نائرحوه

 يف د رازت نب رضم نب ناليع نب نسق نب ديعس نب ورمح نب ناودع نب رك نرذاع نأ

 يف ةريثك تاراغ هلو ةيلهاجلا يف ءارع_ثلا ءامدق نه .سراف ىعاش ةلي دج نم نطإ مهو ناودَع

 نسما انثدح اولاق يدسالاو رامع ناو عيكو فاخ نب دم ( انربخأ ) ةروهشم عئاقوو برعلا

 اود اف هام لع نا اودع تلزن لاق يمصالا نع ينزاملا نام زب انت الق عيل ادع نبا
 اونافتف مس ع عقو ّ مهددع دل انوتحم ناك نم يوس لرغأ مالغ 0 نيعيس مهف

 ع دالا ود لاَقف

 وه

 تس وص

 ضعب ىلع اوقبي ا اضعب ومهطعل يفب
 ضفخلاو لوقلا عفرب * ا وراح
 ضرقلاب نوفوملاو ت * اداسلا تناك منمو
 ضرفلاو ةنسسلاب س * ان ازيجي نم مسّْمو
 يضم 2 "اف د يش كح ميمو

 لوق امو ور#< ةباور ند قحسا بهذم ىلع يطسولاب 0 القت كلام تالا هذغ ُق ينَع

 كتم برعلل 2-5 ناك يناود_ءلا برالا نب سماع ينفع! هناق # *# يخش ملح مومو # عبصالا يذ

 لوقتو ةموكمحلا هذه يعدت سيقلاق بذبح نب دم نع يديزعلا سايعلا نب دهم ( امدح ) هيلا

 يناثلا هللاقف ريكدق ناكو هلعرقت اصعلا تناك يذلا وهو مكحلا وه ينا ودعلا برظلا نب صماع نا

 اهّمعسف تعز اذاف اهفرعأ ةراما يل اولعجاف لاقكنع للمحف مكلايف تاطخأ اعر كنا ةدلو نِم

 غاز اذاف.اصعلا هعمو تببلا يف هنبا دعقيو هيب مادق سلجم ناكف باوصلاو مكحلا ىلا تعجر

 همس هد ع



 ينام الا جرفلا يبأ مامالل

 ىلاءذ هللا همحر

 ًاءزج نيرثعو دحاو ن٠ ؤزج ثلاث وهو

 ( دم جالا مرتخنا ةرضح باتكلا اذه عبط مْرَلا )

 « نيماحقلاب رجاتلا ين رغما ىماس يدقأ »
 مبدا مومتس

 ( ةيويدحخلا ةناخيتكلاب ةعدق ةخسن ىلع لبوق ١

 حج 2 ىبك سس

 ) ىطيقتشلا دمها خيشلا ذاتسالا حيحصتب (



 هفك

١/ 

5. 

 6م

6 

7” 

 ا/

0 

١25 

١4 

١6 

34 

 اب

 امو

85 

 ه8[ يناهسأألا جرفلا ينأ مامالل ىناغألا باتكن م يناثلا ءزيلا ةسرهف زق

 نونجلا رابخأ ةقايس ىلا ربخلا عجر
 هلّتقمو هتصقو هسنو دبز نب يدع 0

 ردبب نب ناقربزلا ام هلأ نم يذلا بدسلاو هنسنو ةئطخلا ريخ

 هموقو ناقربزلا انو هموقو اضيغب ةئيطخلا اهب حدم ىتاا دئاصقلا نم هيف ينغام ركذ

 هيسنو ةشئاع نبا راخخا

 ةشئاع نبا ةافو
 هيسأو اع نا را

 هبسنو ةدايم نبا رابخأ
 هلو ىلا رح راحل

 00 ضي رغلا 0

 هسنو لدمع نإ مكحلا زاختأ

 ياو مطخلا نب سيق ركذ
 هرابخاو سيوط 3

 هلو هريجو يعراذلا ريد

 ه.سنو لاله را

 ه.سنو درولا نب ةورع راخخا

 له تمت زي

 0 ا





06 

 قوس 0 أمي ص مو ذل َتلاق سا مو لاقدرولا د ةورع نه تلاق كليو ن«“ نبباف 0

 بئثو مون اذا قحتكسف لاق هتقرطتسا يناذ دلجم ىل هتفدوو درولا نب ةورع ذه تاقف زاجملا يذ

 ادب نيح مالعوهو مالغلا ةعسالا نأ احرو يهدهو صقل! نماو امه عطقاف لب الأ حاصو ةورع

 هب برعضف هيئأو مدسقت ىلعدف وذ م برعذُم ل نو لطول ,دحتاف لاق هعساف هيراش

 .كل. و كلام لاق 0 نع هزحم نا 00 درولا نب .ةوسع يفا :لاقف ه ردانو

 ئهأ نم ناك تسد كن كتأ تحل ؤ
 .اًمح هلناف ىقب امدعم مم اءاولباق خ ع نه قب يذلا لاق ىش نع كئنيال هناف لحرلا اذه

 دق لح | وم نا: ينكلال تلق 2 الا ار لو كيلا قدرت | امثال داق امامذعو

 3 + هراوعا 4 ىكمو 0 كش كلذ ىلع 0 دزال هللأو ًامكاتو لاق 0 تلك امان لاق مهتفلخ

 :لهف لاق انبولق يف هتمظعو ادع هّليز ده نيم م'وملا 0 9 لاق م 7-5 دعا كاللق كعل هن 6-0 مالغلا

 1 لنالا هذهو 500 7 0 5 0 6 لاق

 هتنهأر 3 ةرازفو سيءنيب ب أ عقوأ يذلا وه هنءال هرب أي : مءاشش 1 ال لاق 5ك دنع بقعا ا

 هل ليقف رو لكحل اف ةورع ىلع ىف هربا 002 هو صح نه 0 نا هل ناك هنا ينخأب دقلو ةعدح ظ

 وه ىر امم ىتذال ر هد ]| 350 5 لاو هةفدض 0 رغصالا 5 كَ داع 0 رك الإ رثؤتا |

 هيلع ال أع 0 338 0 4 ل

9 

 تس ومع

 5 ةراتخملا ةناملا ن م ج٠

 لود كلج لب يود لاح < اضاف تاغ ات انج يرزا
 نيدالو ايند ىلعكلم كبأ+ * ةحئاح مايالا نم كيصت ناف

 اذا ترا هله طل تع ذأ هلع "تورز لاهات
 مهيلكب اولقا اذا مسيماعت 1 يد يف ةب ترصق

 نع 0 اذا مط از 00 تلاعش لاه

 ازد تاذ لاش 0 0 0

 2 هلاحأ انا 0

 ال وحاتم قتلا ةلزانلا ةحئاملاو

 ب ا ام ىلع ىت-

 رصقاني ئرزأ هلوق يتمم .رصنبلا ير يف رئولا قالطاب فيفد

 :6 يناودعلا عبصالا يذ ركذ هلوأ كلاثلا ءزيللا هيو يناثلا ءزيللا مت »



 ناز نجا

20000001 

 (ا١مذ)

 كتحوز يدل 1نيح لحرألا تأ 3 دقو كئانإ ف لجر ةحئار ا 7 م 52 ناليم رانلا

 يتح كالذ ن 3 كش 0 لحر حر َتلَقق ل الام أم 35 ناو دوسالا كدنع وهو ءان الاب

 مث تجرخوأ تجرخ من هيلا تجرفل كرحتو برط اع ذاأف هيدر آف كسرف : ىلا تجرح مث تيثلا

 0 لاتو كدعضف عجر و ىنث , كدكلو ساثلا لك لاهل هذهيف كتبأ رف هنعتي رشا

 لف 2 نه تءأر امو ليذ- - مهو ياسمعأ لبق نم يمارص نع تيار يدلاو ؛ ءونلا

 3 كلذف فريق كرات اولا 0 يتلا 5 راو ةعازذ نك نط مهو ىلاوخأ

 تأ رامالولو ا لييس لم وءال ا عرار >2 هوان ق _- اناقة رق ف انشأ ع ياذيب

 1 0 لاقادشار كك رئدخ 8 رع لاو ب رعلا 0 يح وو 0 أوانم قع وشب قغانك دك

 اعوان هذيك تداجأ 5 ع هأ نإ ةماع لاق هش كل كر نع 2 هلم هعامج هن نم ىدت ءو 0

 ىلب لاو اذه نم ىف وه ثردحي هل ل افأ روصنلا لاق اذه ّن فرظاوه د هل

 قدح هباحصأو م 7 رح لاق ع ع اذف هل ناك تم ءاح اذإ ثردحا ناو نينم وما ريمأ |

 موف لاق هتعمس ىذلا في كلا باس مهو رحشلا نم ًافينك م ملع فلو كاكا لزت ناوام ١

 اواو اوعوخالا تالا + يا ا دكلا باحسأنا الأ

 ةورع لوس ةازغلا هذه يو

 )١( حزر ناواملوح انلق ةيشع * اوحور تكلا تال ال كا

 كلوش ةديصقلا هذه يفو

 (7) حدسنم كلم هرج ىف 'غابمو 2 ةمبنع بيض 3 0 - :

 ريك خيشو 3 نم + الخ دق أ انو نعش تاج 2 اذاق اودهج دقو ا مهل يعدل يدم ع

 0 وه أذاف ة ةشأ اهلا ككلكو ىسانلا تح دقو أ مه تدي ومس < يف ندكف 31 ءايخلاك

 كَلَذ -ل] كف و اهلكأف لاخ تدبلاو هش اع موقلملا لاو رودسملا امو ة 4. 05 لاو 0 ةيالث

 0 3 2 رات اذه كعل تهل قم يلابأال لاقؤ يي وو هني طش لكأ اال نيمو 1

 قفالا تالم دق لباب ءاسملا هنءوه اذا كلذكل هناف هتدرطو ثيخاي اهتاعثأ بلكلل تلاقف اهلكأ
 يارا دكر كيرالا را ل يا هيي ل ا

 هاقسف خس شاايقا ماه "لأم قحسلحو هكر 0 4 ء.اعل| عضو 2 اهفال الخأ يرث ا ةقان يلا 5 را

 2 وه ب رمل كلك ا . لعفف قرح ف 2 * زوجعلا دو كلذك اه . لعفكيرذخ 1 ةقان ينأ من م

 لاق كساب نع تلاَقف سا نا 2 ' فنك كلذ هيعاو دا 5 خ كلا لاقذ ه هي رحت عجطضاو بودي

 ىزيربت نوطقاس ليداس عا حازر موقو يحزر لباو ايعأ اذا احوزر ريعبلا حزو لاقي )١(

 نيل نيدهةميمضب و تييلا غلب ةحار ”7 1 ح رطب لاملا نم *ارتقمولا.عاذ يلم كب نهو

 ءانلا ةياور مح



 (امم)

 لزطلان مريح سفنلابانم(١١لكف * مكباكر رودص ينل ىنب اومقا

 لالا تنس اور ىح يراالو © يتمم لك وتل نآكو كتاف

 لحرلاب ةيطملا مزايح يدشو * (؟)يتايح ودالبلا يف ىداسر المل

 لخيلابو قوقعلاب | ع عفادب انن هم بر ل امو يندف كيس

 لخدديلولانب ةمامث نأ نطق نب "رح ينئدح لاق ( فسوب نب مساقلانب دمحأ لك نة تا )
 كدخيأ لاف ىدعلا دروأ )| نب كنيلاعصلا ةوىع كمع ن تح 1 15 اب لاَقف روصنالا ىلع

 قرضكام لاق ةيسر ِ ا ىدذلا يلذغأ عم 4 لح لاق 7-0002 كر دكا ريثك ناك د قف مولا ا

 ىلع اهم ناكف ليده لزانم ن م اد 2 عر بودل لاعف نحول 11 اق كلذ

 عرذأ ثال:رادقم ىلع ران :| ا ًاواعاوتفأر انيروأ مك - هام 0 تنراب اب وهاذاف عاح دقو نيليموحت

 دق ليخلا ذا اهيف برغت املقنلطلا ا أه دعصف ةد رس 1 ع مودحتلا تراغو لبللا بهذ دقو

 عض وه يف هعر رذاذ يح ءاش 0 ,هىلع لحو 0 مم هعامح تع ا لاق 2 5 رو تءاح

 لج رلا ىلعموقلا ب 05 اة ًاثش د# 2 و أرذ ردقر 1 لح 5 0 ا انهاه راثلا 2 ار دقل لاثو رانا

 لاو هيف 3 ان تءعزو ةرقلا ةليللا هده لثم يف انتثع نولوقبو هلم ل نوعيو هيولذع

 ا كقاذم. نكلو امش تاز ُّئ اولاقف ئىخر عمو رانلا 0 دقلو 000 َ

 ْ 0 ا لدرلاب ا ولا و ءااقهنا و ك1 رعا انءطأ لح ام اللا بدعنامو اذه ىلع كال

 لحرلا ءاحو تدب م ءاح مطزانم اودرو اذا يت> ةوىمع مهعبنأو مط هلوق

 تلاقف يلرشأ لاذ نيللا 2 ةيلعن ديعلا اهانأف رظني ةورعو دوسأ دنع املا هفااخ دقو أسما ىلا

 لاقةلمالا ل 3 كموق تدنع كءلص هللا نم ءاح نيح لح 0 تااقف 32 رمش كوالا آدف 5 وأال

١ 

 ز ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 يي همس | |  با ااااااااا

 ال مالاع كلا توري لعد حر ع ك]) هذ نيح لأقف برشبل ةيلعلان اعد 1 51 تار

 هر مهترخأف امموق ءاحف تحاص مث كحير ريغ كئانإ يف هدحن لجر حير 11 را هده

 2 + لاق ةنان هذه ةوىع لاقفهل وق نع ا يت>موللاب هيلع اولقاف نودظلا يف نظيو ينمهتي تلاقف

 رو هدسب نرفلا اج برضضُف هب تهد نا طير سرفلا ىلا ةورسع ىثوف هشا رق ىلا لحرلا يوأ

 الْذع وامول هنأ سا هيلعتابق ف كلاق يني ذكنا ع م لاقف لحرلا يثوو هعضوم ىلا ةورع عجرف

 لاقف موق. ام ةرثك نهرو هشاّرفىلا .ل>رلا يوا مث لجرلا هعمو انالث كلذ ةورع عنصف لاق

 0000 | رشا ف لحرلا بكرو اشكر جرخو هم ف لاحف ورع هاباو هللا كلا موقأأل
 درولاز ةؤرع لاقت وبلا نع نع مطقنا ا اف هلسن نم كناف ىلا لوه لذ ةعمسأ تاب ةولع

 0012 كياللللا تيار دقو هزولا نع ورع 0 :ةرعول كناف فق لجرلا اهيا

 دق ران عضوم يف كحر كر ر تح كموق عم تئح لاق وهامو لاق كسرف كيلا درأو هب

 نيبو كذبو كلزسم تيل َقَح كّسِبنأ مث تقدص دقو تدشاف- كلذ نع كوتف اهتدقوأ 0

 4190101010121 ا ا ب رت جمس صج جب عجم هجر برمج حس



 ( املا )

 لحمو ىدقت اهنيع ءامهل # تنهرأ مالا يذك مهايإو يفاو

 لولوتو اطان امم حوسحوت * اياك نيقفرملا دحت تتاف
 0 دق اهن :| الأ لكشلا وه *« ةطيشغ ابا نبأ نر

 كل لتخا نب لاله ينب نم ة دارخا ى هدفه نع نانا ةياورلا هذه يف يبارعالا نبا لاقو

 اهاهأ هترازتسا مث هبحت اهنا هيرت هل ةيحمم يجو انامز هدنغ تنحف ءاوءش تن ىلإل اهل لاقي ةعصعص

 مع فرصناف ل هلا اهم وق هدعولو ع ا تا عودجرلا دار املاك اع هان يي د> اهاوحف

 ترخادك يآر "أ اقع كل يق ام تلاقفان افك ىنعك.> اوص يربخ ىلبا اي اما لاقفاردلع ليقأو

 كلذ يف لاقف ينع ىربخ لوقتو كيلع
 اردقأ تنك اللاب ام ءاع تن اأو © اهدالب وح 0 لا 5

 رك ءاميتب ايح ا دقو # اهود ليح دقو ام>رب 0

 اروضغ مون ىنتءشح اي ىلع # ةماد يرست نأ ١ امون كلءا

 8 ءامسأ اه لاق نكس يا نم © ندع ى نم ءارعا اد ىنب نأ مث لاق ةليوط ىهو

 :دحأ رك دو كلذب 0 ليفطلا نب رفاع نأ ةورع غلبف | موق اهذتنتسا ييَح امونالا مهدنع ع

 ةياالهلا ءاوعش تنبىليل هذخاب مهريعإ ةورع لاق اهأنأ

 تح اءارذع ىهو ىلبل دكناف © ةعام فقوم ا اودحا نأ

 تنشأ نارا وءاومك ملا درو * اهبايشو اهنسسح ًانامز انسيل

 بيصتب هك ٍىوللا ةادغ * اهعمدو ع امسح انذخأك

 عوج مسيباصأو اوما اهأف مم ا يح يف سبع ف نم نان تر يبأرعالا نب ١, لاقو

 كيلاعصلا انأ اي اولاقو اوذرص هب اورصن املف هني 1 [ودلعت دولا ني ذو رع اق لكقو
 كالهلا نم ه ءاعتف وخل ال كلذ نع 01 ما هتف اشاعم تصبو مهب وزغبل جرخو مه ا

 ورمل رأت 5 راف دار نيكلأس يحمشلا مت م ىر ازذلا رامحنب كلاع ٍش ناعجا

 راغاف نيقلا ىنب دالب ىلا ىهنأ يت> يخ٠و هاصعق عجرب نا كالام هياع راش اا 7 اواكأف أهرح

 كاذ ف لاقو هباحكأو هسفن ىلع 7 داع ةمغ تا 0

 قوخأ ىتملاو:ادعالا قوم 6# ىمؤات ةادعلا نسجت أ ىرأ :
 فوبطا ماقملل نار لو * 3 تقارب اح 0
 فاعلا خ4 حا ف هقداصر + انناما نء ات وخ ىدلا ليف ١

 اضيأ كلذ يف لاقو ةليوط ضو

 ىلهأ ينم ب ويئادعأ(1) تءشنف * اصعلا ىلع 2 نأ قلوو سلا

 لاراكي ده نادلولا ف(0)فيطي * ةيشع لك تييلا رمق ةئيحر

 ينعالب ىورو (5”) نمايق يورو )١(



 (اأمَك)

 مدنا اماف اهئادف ىلا باحأف ركس دق ناكو تئشيتم رداقءاسألا ىلع تناو ادبارقتفتال كوطعأ ام

 كودحضلتملعام كنا هللاوتلاةف هءاعىنش يماس تءاحو عاتتمالا ىلع ردقب ف ءادفلاب هلع اودهشف

 يضار دامرلا ريثكدامعلا ليوطودعلا رهظ ىلعليق* شارفلا نثه ىلع فيف> اربدم بودك البقم

 نم اموب الكا اع و ن٠ ىل->ر اه>وزف هتقراف من اري> كشب ص ّوتساف بناخلاو ل اهالا

 نا ىناف كلذ ينفاكدال هل تلاقف رهش هش اهلوق 1 ىلع 0 م ىلع ين فلسا مايالا

 لع نيف يوت يجي يف يأت كبلع تنزع لاقف بذك أ اليزملاوتاللاو الو تضع قملا تل

 احابصاومعتلا ت اقومماع تفقوف م هراصباب موقلا اهامرق ت ابقأوموقلاىدنيف سلجف جرخو نإ :مملعتاع

 فافتشالكب رشناو فاح التل كنار تااَقؤ لعلك مرعأاجهيلعو :ًأنا ىلع مل اذه نأ

 هموق همالف تفرصنا مى ناد الو لغألا ىذا امو فاضت ةلبأ عبشلو فاحت ةليل مانتل كناو

 يلارععالا نب نع باعث نع شفخألا ( ينربخأ ) اهنم لوقلا اذه ع كانتا ناك ام اولاقو

 ا 1 نب املا تاع اذا درولا نب ةورع ناك لاق نأ ع لاق

 سانلا نود نم ءالءوه هام ثأ عمجم درولا نب ةورع ناكو فيعضلاو ريبكلاو ضير ما مهراد يف

 امأ مهم يوق ن مو مهسكيو فنكلا م ماع فنكيو بارم الل ب رفحي مث ةدش ثلا يف هن ريشع نم

 كلذ يف نيقايلا هاك أل لمحو راغاف دعم هب جرخهوق بوت فيض 0 هدض لم ن* 1 رب ضم

 ةميلغ نم هبيصأ هل مسقو هلهاب نانإ لك وجهي تبعذو اون 11و نماتلا صخابادا وح اضن

 |١ يف لاقف ك_.ااعصلا ةورع ىمس كلذلف ينغتسا دقو لع ممم م ناس دل يأ اعرف اهومنغ 6 اوناكنا

 ْ هلا تقاضدقو نينسلا ضع

 نلدحرلاب ةبطملا يزايح يدشو * يتيغبو دالبلا يف يدايترأ لعل

 ل_دلابو قوقعلاب امع عفادي * ةمج بر ىلا اموب ينمف ديس

 نيواهد نيتفان ديدش ءاتش يف هن ريشع لاله 3 موق عع وهو هل ضو لجو نع هللا نأ وع 3

 ناكم ىلا ناكم نم م-مب لقتتي لعجو لا ىلع مهءاغعضو مهعاتم لمحو اهادحا مهل رحنف

 ظ الحر هل ضيق كو لع هللا نا 3 * ناوام هل لاقي عضو امهسبام م لزيف ةديرلاو ةردلا نيب ناكو

 أ هنآ رماو هلب [دخاوهلتقف سانلا نيلأام لوا كلَذَو هموق قوةح نم اهب رف دق لبالا نم هاف حلم

 نم اوند اذا تح الع لجو مول اهلعف فيثكلا باحتأ لالا يقف ءاسنلا نسحأ ن كو

 ظ ل يضر يزءلاو تاللاو ال اولاقف مهدحا بيصن لثم ذخاأو مه مهيب اهحسشي ل اقأ ممن ريشع

 ال منا ركذي مل مس لبالا عزتسو, ملتقيف مهيلع لمحي نأب مهب لمخل اهذخا ءاشن ام ةارملاا |

 لبالا م-ماع 0 ىلا مهباحأ مث 3 اليوط ر كفاف عندي ناكام دس كلذ لعءف نإ هاو هتعينص

 ||| ةلحاردل لمحف مهنم لجر بدتنا ىتح هيلع كلذا وباف هلهاب قدعاي تح ةآرملا ماع ل محي ةلحارالا

 اهو أ يتلا هبدنصق كالذ 3 ون لاقف هدصن نه

 اولومو اوعرمأاملسانلا رك 0 |!باحسأ ناالأ

 لملمت ذاو .ىثت ذا ناو اب * مهؤالو ىلإ عوفدمل يفاو



 2 5 و ل رم

 )هذ١(

 لئاو ألا تورقلا ف ف وع ءاناآو * اهراذ تلح تح ءادع غبت
 لئالثلا ىذ نم لاعوالا حطبنم * امسح يناف تو 1

 مط ايهوف هنم اهورهوتسا م 3 7 : ىمحأ اهوأر املف ريضتلا يني كزن يتح - ًارئاس لبقأ من

 7 تاببآلا # ينوفتكت م رطل وكس * لاقف مد اصو جحا انلف ءايسنلا نعال ناكو

 0 كيتا وبا رك ذو ريظنلا ينب نم الج نم عم ملسو هياع هللا ىلص يتلا | اعالجأو'

 ينكتو يملس اا 0 ركب ةناثك ينب نم داع[ هنأ هع يلكو هر راك رم 2

 2 كشبال وهو ًادالوأ هل تدلوو ةنس ةريشع عضإ هدنع تتكف هسفنا اهذخماو اهقتعأف نه و
 ىلا مث ك٠ ىتاف اهب جحف مهاراو ىلها ىلع سماف يب تح>حح ول هل لوقت يهو هيف سانلا بغرا

 اهموق ناكو مع اذا مهعيايو جاتحا نا هنوضرقيف ريضتلا ينب بني عا: نم ةطلاخ نآكو ةضدلا
 مارا رزوشلا جرم نأ لبق يب جراخ هنا يماس مها تلاقف مهدنع وهو مهونأف ريشنلا ىنب نوطلاخي

 قودتفاوةيبسهتحيت سدنلا ةفو رعم مكتم ةأصإ نوكت نأ دوت 5 و رخأو هيلا اولاعتف

 انتحاصب انداف هل اولاق ل املف با رف هوناف ادحأهللع راتحأ 5 ينأ ىربال هناذ هئم

 اهدواعم تا انيلا تراص اذاف ةييس نوح نأ ةيس ائيلع نآو ةفورعم انيق سنلا ةطيسو اهناف ||

 تقلطن |ينتراتحا نافاهوريخت نأ ايف طرشلاىلنكلو مكل كاذ مهل لاقف كحكتت اتافانيلا اهبطخاف
 اماف ادغ ايدو ةليالا ام هلاينوعد لاق كل كاذ اولاق اهب مهقلطنا م ؟ةراكل قاودهل 2

 م ةعامج كلدب هيلع 0 ةحراءلا ذنم ا انتيداف دق هل اولاقف اهتادف ن ه عتتماف هوؤاحدغلا ناك

 تلاقف هلع تلءقأ مث اهلها تراتخاف اهوريخ اهب هوداف املف اهادافو عان :مالا ىلع ردقي مف رضح

 لعب ىلع هر 2 بر ل 0 أما رعأ م هللاو قا كتقراق ناوكنفلوقأ يا اما ةو لعاب

 َن

 كدنع تنك ذه موب ىلع رم امو هني ىمحاو ادب دوجاو ًاشثحف لقاو افرط ضغاو كنم ريَخ

 لوقت كموق ن ةأرعا عمسأ ناءاشأ نك أ مل ينال كموق نيب ةايللا نم ىلا بحأ هيف توللاوآلا |
 كدلو ىلا ادشارعججراف ادا ةيفطغ هجو يف رظنا اللاوو هتعمس الا اذكو اذك ةورع ةمأ ن تلاق

 ايلوأَو # ينوفنكت من را ينوةس * كلذ يف ةورع لاقذ مم || نحتاو

 ريطاسم ةماه نم قول * قمح قيضع يبو تقرأ

 ريدسلا ةروا# تناك اذا * ب لو ىملس قس

 2 ةصاز نيب لهأو * ىلع ىب را تاع اذأ

 .لفسا ىلا لغد »: عوراومال ران 2 5
2 
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 د

 دنا رادب 0 سا رهه بهوما|نمادهعمثدحاو

 وولا تلقف ءاثئام .اَولَقَو
 0 مف باضر ثردحلا َة هنت 1

 كارا حايصالا ىلا

 ريصعلا بنعلاك مونلا ديعل

 نردعولا رك ذاك ةياكم هذه ينارعالا نأ 0 0 نع شفخ لا ناحيلس نب ىلع ( ينرخأو (

 تامق نيل هللأو هل الاقف هرم ناو 0 راحو قاط 4عم ناكو ِ ادنلا اهن : اواغأ اهم موق نا أمف لاقو

 1| ا 2252-2 حلل 7-7٠ ب

 0 ليال



 0 (امْعغ) ا

 7 هيسلو درولولا نب ةررسحع رابخا 6

 نب دوع نب ميدل نب مييهنب بشان نب هللا دبع نب ديزنب ورم نبا ىلقو ديز نب درولا نب ةررسع
 ازتنب رمض» نب ناليحنإسيفنبدعس نب نافطغ نب ثيراأنب ضرغب نب سبع نب ةعيطق نب بلاغ
 داو>الا نيمدقملا نيدودحملا اهكلاعد نم كولءصو امناسرف ن٠ سرافو ةيلهاجلا ءارعش نه ىعاش

 شاعم مط نكي ملوممتاونغ يف اوققتأ اذا مهىمأب هءابقو مهايا هعمل كيلاعصلا ةورع بقلي ناكو
 هلوقل كيلاعصلا ةورع ىقل لب ليو ازنمالو

 رزحم لك افلا شاغملا ىف ىذه *# هليل نجح اذا اك ولمد هللا ىحل

 رسم قب دع نم اهازذ باسإ © لل لك هم 42)ىموفلادل
 روتملا سباقلا باهش ء ندا © ةرلو ةحيفنم كدا هلو

 لاق ةيواعم نبا نأ ىف غاب لاق ةيش نبرمع انمدح لاق يرهوبحلا زيزعلا دمع نب للا

 0 لاه :بادع نب د 4 ينرذأ ( مهبلا جوزتأ نأ تد.>ال دلو درول نب ةورعا ناكو

 هللا دمع 8 نع بويأ نيمهار .اايدحو ىدع نب ميول نع ىرمعلا ىنثدح لاق 1 رفنب ميلا ن نأ

 يد[ مل يندلو نو تترعلان ا أ ينرسبام ناؤىمم نب كلملا دنع لاق اسمح الاق اسم نبا

 هلا دازولا نب ةورعالا
 داو كلئانأ ياك وما: تناو < ةكرش عا يقاطع و نا يناو

 ع

 دهاح قألاو قا باودعش يس #* ير . ناو تدهش نا 1
 يي ع

 دراي ءاملاو ءأ ملا حارق 200 د هى يف ىحسجع قرذأ

 هللا يض رباطخلا نب 0 ىنغاب لاق ةيث نب رمع قدح لاق زيزءلا دمع نب ا ) 1

 ريغز نب سبق انيفزاك لاق فكو لاق مزاح فا انك لاق مكب رح يف ملك فنك ةئيطحلا لاق هنع

 عسرلا صال داقننو درولا ن ةورعر ردع شما متأنو ةرتنعم ادقأ مدقت 0 هيصعتال انكو امزاح ناكو

 لاق كلملا دبع أ لاش لاق ة 0 0 ا لاق زنيرعلا دع ن 5 (ينربخأ) دايز نبا

 لاك ويوعلا دبع ١ كلل 1 يال نب ةورمع مل“ دقق سانلا حمسأ 0

 هللأ دمع نأ تاس لاف ى-16 نب ن 0 | لاق 520 40 ند مهار 0 لاق ة همّ ْن رك اندح

 أمف لوب يتلا درولا ن نو شرة م مهورتال هدلو لل لاق ب ا وأ نب راج نأ

 ريقفلا مهرش سانلا تر د يف يعسأ ىذا ىنرعد

 يرهوملا زيرعلا دنع نب دحأ ( ينربخأ) مهتاطوأ نع بارتغالا ىلا مهوعدي اذه نا لوقيو
 نع ىرهزلاا نا رم نيدربلا دبع يثدح لاق ىح نب دمحخ يد هلق ةبشان رمح انثيدح لأق

 امهاتساف 6 ةناتك ن 8 ةأرها مد 0 ةد ضص ل لع درولا نب نبةورع راع اق رباح نب صأع

 لوي وهو عجرو

 هش نم يرو )١(



 0 ير

 ) م١ (

 0 257 دا'ونلا ت تدز .* ! ا عع دفا لذ ا
 هداعتساو هل برطو ديشرلا هب بجأف نوع هل لام ةفوكلا| لقا نم لجرل هيف ةعنصلاو لأق

 ؤهو ىنع خ1 نان راك كديع ا نخ هنمدش ول كف نينم ؟ىملا دما ىلدو ناد لاعف ارا

 يننع هل لاف هرضحاف قراخم راضحا سعف ىناضطشو ًاعيج قالا هيف للذشب

 اصو هلال_ع ىلع داوفلا تدز * ابرط ىل ته دقل ئحاس عراب

 كنئالوب ينفرمثتو قرلانم نييولا ردا تحت تاقف قراخم لاق كتجاخ لس لاقو يكف هايأ هانفف

 تلقف كدداح كم لاقو 3 هع لاق توصلادعأ هللأ هحولرح تأ لاو راخا ن مه هللا كتنعأ

 كتحاح لسلاقو يكف هندعاف توصلا دع اهل كلل ترا دق لاقف اهماغ ينمي ةعيض نينمؤماريمأ

 يي ةيدعاف هدعأ كل كلذ لاق 4ف مداخو هسا هش نا كزمعي 0 ريم لغات َتالَقف

 و لكان ه يناءحيو كزع مدبو كءاَقب هللا لطي أ نينمؤملاريمأاب ى هساقن كلف كتحاع لذ كا

 فاخ نب دهم ربا ادع يدل دويل اذهب هقتع سدس لوقي ىلصوملام هاربا ناكف لاق كادف

 لاق قراخم نإ نوره نع عبو ع اضيأ يلودلا هب ينبدحو قراخم نب لو ره ينندح لاق عكو

 توصلا اذه 0 اذا 5 .ناك ا

 ايصو هنالع ىلع داتوفلا تدز *.ابرظ ىل تجيه دقل يملس عيراي
 لاقو يف ديشرلا ىالوم هتينغ لاقف كلذ فنكو تاي اموي هل تلقف توصلا اذه ىلومانأ لوقي
 يلوم انافر اند فالا ةسمك كرو هللا هحولرح تنال لاقو ىكذ تردعافدعا تتيح

 لاق ىلع نب نسحلا ( ىتثدح ) ربا قاب ن م درمملا هدأ ذاع اقيذ 8 ران يلوم ع توض هاا

 ديشرلا أ قراخم نع كاحضلا نب نيدح نع يمخنلا قدحسا ىنادح لاق ايندلا نأ ن : |سجل

 ينغل 1 م لاَقذ : حطضءوهو نينغملا ىلع اموي لي اقأ

 امصو هلال ىلع دائوفلا تدز #* انرط ىل تحيه دل ىماس عراب

 هارئام يسفن يف تلقف ةمرهمب ىلع لاق مث برشو براطف هتينغف هنأه لاقف انا تاقف تحقف لاق

 ةيحانم هانلتق ىذلا يراغلا قراخي ةممرهاب لاقف هفنسر 2 وهو هيلا لخداف ةكرهم اًواَخ هئم ديوب

 انهملا 1 كتبك ذك لاقف ىلع لقا 3 فرصناف فرصنأ لاقف ان ءاوبأ لاف ينك تناكام ىلدوملا

 ةينكلابو اهب تفرصناف مهرد فلا ةياع ساو كاسل

 د ل ا
 لم هبا ن نع لح اور نم ةراتخملا هللا ود

 اعيمس اعمت سمو ترظناذأ # هنم دشرلا نيعتشكل خو

 0 اعظف اسمأيرأ هل تاقو #* ةنع تلدعف هنغب فاطأ

 هيفو ناب نب ورع نع رصننلاب ليقث“ يناث طايل راتخلا نحالا ىف ءانغلاو درولا نب ةورعل رعشلا

 ( ْ ًاضيأ وردع نع ىطسولاب يروخام مهاربال



 اهات مط ناكف اهاهاب * اهوقطأف نيثما اول اوم
 اهاحل ةنبصتعم هاتساب * مازراهلدحتاتناك امو ْ

 اهاتف الا قفل م ركح ١ ا نب ةباكب ظ

 نو ليعامسأ اند ك5 كلا يفر لالا هع ودأو راع ن ني هللا دسع ن محا (نيعادا

| 

 لاق را نع 6 نإ ردن اة لاق 0 0 لضف | ا لاق يئريصلا لم , دحأا

 37 ثتعح لاق 0 يناغلب | اك 1 ا طم رعسا نب لذا و لاق ناولس قس رو أ 0 ْ

 يرضملا لضف نع 0 يق ديبعوبأ لاق يروظ ىلع هنم تامحام الا هتكأو هن راف ىريع 0 ظ
 رمتعملا لاق ريعلإ كو يو ى لص فك كحيو ينتلاقف اهعام يح قع ردقأ ٍ يتأسما 3 مْ

 هلل ادع يثدح دمتتملا لاق لاق رامت نبا هب ىنادحو ماير ل لاق ةلك الا هذه كفك ْ ؟ هل تلقف '

 تل لاق هيببا نع نامل ند روتعم نكي يعمص الان ح لن : 9 ينإ دح لاق كليعشس يلا ى |

 0 0 تاقف ءربخ يف لاقو هنا 0 دعس ىنَأ نب ا لاق نك . رعبألا نب البا

 نب لاله ا لاق نام ى نه حبش ا لاق ىعمدالا ند ل ىلع ل 2 31

 1 0 ا دقزللا قار اماف زيبا .ضرش 0 ىلا انثعف ادب يفام عيمج لك ينزاملا

 ذس ةسربب و قيوس هيف لب وط بارجب 06 انلف قيروس ؟دنعأ ناريملا ىلا م 0 1

 لاق ىلع نب نسحلا ) ينربخأ) هلك دينلاو قب ثلا ]2 جحدمللا هيلع 00 1 بصق

 نزاف ب نملجر لع سرع 30 لالهنأ ىن خءادملا ٠ نع ثرحلا نيد انثدح لاقى هوم نب ده امدح

 يطغوهيف بطرلا تك دقو اهنم ريغص قروز ىلع سا ,قيراوزىف ايطرهناتسإ نم ل[ دقو ةرضبلاب

 ردص ىلع ساكب كيفك/املاق نيفكيامهيف لاقمن لاق اذه كبطر نم لك ١ منباي هل لاقف ىراولاب

 لكأ دق يون روع ف عرورا سك قرصناف مق مث يفتك نأملا لك أي لعجو قروزلا

 عم فيغر قام كاف هلي ١ ف عا + نع هلأس نم يدحو يتادملا (:لاق ).هف يونلا ىتلأوهبطر

 ينأدح لاق دعس يفأ نب هللا دع امدح لاق را نب هللا دع نب دمحأ ( قريخأ ) حلم 8 وكم |

 نع ليلا ن ناش ينندح لاق ا ايم 7 اليك ناكو يز وهال رو نك ىلع كب نسما

 نم 1 ناكف 2 نك أدير ناك رشع انلمعق تحوز ال ىنأ ىلعاوأ لاو مفراملا كدينع نجا

 مث ريشعلا ّ ينأ 5 0 2 ىرخاأ أ ماك ف هئفح هيلا انئمدَقف يئزاملا ر 3 00 لاله اء اح

 0 انفن انساف جرُخ ماق مث هفو>ح يف اهغر هو هقدش ف اهف 8 عض وف دس 0 ةبرهإ ينأف قسسإ

 يمءصالا نع يلع نب رصن ايلاف قحسا كن ليعمسأ ا لاق رضوا (ينربخأ ) ماعطلا

 201 1 انحنى داق اهنرالو انما 0 نب كاله اه:تأر لاق ءالعلا نب ورم وبأ ين :دح لاق

 ةيشاح ضعب ىنثدح لاق ديزي نب دمحم ىنثدح لاق شفخألا ناماس نب ىلع ( قرح ) هنم 05

 و ل ىلسولا م هاو 0 ينغ لاق 0
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 رفدانأف ل تقلل دوفص دويقلا ف وهو هسفن هيلا.نرغصالو هنمب آل هللاو .لاقف هرتو دق .لاله ناك

 هبىوهأف لاله هذ أف فكلا “الك رجح لاله بنج .ىلاو لاق هيلع هدغالا هركب امت أ ايش هل عدي

 ناالا عم ضاصقلا لذ لاقو اهب يمر مث هسأرو هب>و نم ةفاح فاتحاق هئيح تا لجرلل 1

 لوش 2

 اهاوز تشم عطو + انزولك تحال

 ادي لع رضدقو * ًاديع ةييخ تافأ 3

 لو موتا نب دلت لق يف اكنيدق الع ناك مهلكو نزام نب مازر ىنب نم مهاك ءالؤهو لاق

 ذاعم طهرو لاله طهر نزام نب مازر 0 ىلا مرعحأب نزاع ود تضم - نلاب لاله م اقم لاط

 كراج مدي بلطلا يف دحلا متزحو مكمع نإإب متأسأ دق مكنا اولاقف لوتقملا ينالخلا راج ةدعج نبا

 ةحح ن فاح ةناثا 3 تار نب ةعزج نب لا 1 نب مسد 0 متدرأام م 5 لد رعي

 هعضومو هنع لضفل هرا لسنا ةده> نب ذاعم يلط 2 نزام نب صوقر> نب ةيناك نبا

 كلذ يف لاله لاف ريع ةنايلع نلط يذلا ناكو هن هن ريشع يق

 راذلا ءوض دعب دانزلا ىراو * 5-5 رملا 0 تو

 راوح 31 و قف لئاح نم #« مسد 0 لمح نإك نم

 راكبالا *ىنالم راشعلا اهف # دئانه لمحم ورمع ونب تدع

 رابخالا لزانم لح 1 #* قباس مرك اهافالت

 ناو 1 نومكلا دع ناللاخ < عمور 1 اح ا

 راحر ا تبانم ناوظنعلاو # ةبور ةلاهالا ءاردد 2

 ضع قرس دق الحر مف و ل 8 ىلع افدصم دعس نييك ناك موناك نب دلاخ لاقو

 يأراملف رضاح لالهو هنبو ريق نيب اولوحي 10 اودا أو هموق بوف ةسحبل ريق هد اج هد

 يهتف امهسؤر ني حطانيو امهفنكم مهم نيلجرلا ذخأي لمجف_نييركلا ىلع بنو لاله كلذ
 كلذ يف لاله لاَقف نييركلا اوروقف هناوعا ريش ىلا

 يناءذنيح .برحلا يف ءىرما ىأف #-هتجأف ةوعد ريق قاعد
 اح عوز عورلا دنع ضن .«ءدع نقلا ضان ابق خخ ىم
 ينار برح لاطظ يف وأ براحا * يل زحح ينبه تدشذم تازامو

 نعدعسنب مكح انهدح لاق يزيءلا ليلعنب نسسحلا ايدج لاق يقريصلا نادر ن1 قا 0

 نم ينالحلا سيبو نزام نب مازر ينب ل ىزاملا ر 0 نب لاله مواشا لاق ةريدمه نب رفز

 لال هل مدلو 7 هباصاق هدب يف رو>ع د 0 فذخف ا.بلبإ نامت اهنو رع

 ينب دحأ لام«نبأ تح ع يف لمحو مازر ونب هموق لا هسيحف لاله ىلع ةدرب ينأ نبا

 هحدع لاله لاقف تايد ثالثب هكتفاف صوقرح نب ةيباك

 اهاضع تعشن اه دعي اهإزر + ادعو اسح عميره كرادت



 نها دالب ىلا اله مقو املف كلذ لبق توعوأ نوبركلا هب رفظي تح هبلط نمو هب دحأ ذخأ
 يفب 57 نا كلذو هبا رف 1 4ةمدح لع منو هش موناعل ر رعبا 0 1 مازر ىف ل ثعل

 هل له ع دحاو 63 ىراخل لمح نأ هللأو ا 7 لاو مدلا كلذ اوليحلاو | ءاق نزام

 كلذ يف لاله لاف كلاب 0 ”ه] ىل> انطسو نام لإ لاله : 501 0 مد يراوجلو مد

 )٠١م١(

 يننافيبود رطت نر

 1 دك | ريش

 ىدياهرئار>تر >ناو و انف

 ني

 < لجنس وريطب ليتح اواو
 ديلارتاسن: فكلا مطقب فيكو © مكبيرقناك ثيحٍبرقلا ناف

 * ؟راح زم اضانا ملا لو

 اال قوم انو يفاو

 رغأ * ائاغت 1

 ادعلا 0 ثمر ليقت يا و

 يا دارا يا
 هنأن سم الا ىلعم ع ى مماسح

 اوزحاذايتح ىغم :ءاناوأدب مهو

 م ةييدبلايف يفمم* كب

 0 مالا لمف اولعفي ملو

 د 7 كب داعإ ١ ىل ريس ناف

 درومو أ موثيمح برو

 درطملا عياشلاك يحأ كرب
 ىدتكفلو حور ءاضغرس 0 علا

 دعإأ 50 2 0 ناو

 دجوم خوك او 275

 + ل عيواف 'اذا
 1 نفسا

 نق

 ةن

 د

2# 
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 نب

 نإ
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 # كلاح ليال نهيج وحد ف دعسو

 هوم رو2ضاوذ ةليفس

 ع ضر وهوع لاقو

 ديمدح هلله لجر ءاح موحاصإ هولتقرل ينالحلا ءاياوأ يا لاله عفد الو موثاك نب نلاخ لاق أ[

 يتقانوىمعن تزواح دقو لوقا

 ا<بىتلا دالا_ءلا قانا هللأ ىقس

 يونلا تفخ اطانم ىلإ نعاش

 انش قرف رهدلا فرص نكلو

 أعل ص ةلاهالاءارددل امقسف

 اننا اد ثيح ايعروايشسو

 نب

«# 

«+ 

 د

3# 

 نت

 دج وايت سأ تادخ دانون

 دنمم بضع ب اقلا عيم# أوم

 ١ دق مهرال اولاق مهامفإب

 دب ؤملا زيزءلا لعف اولعش ملو

 دع وكم هنم ظي غلاب ىركلا 00 7

 درومو حاصلا نايتعب تدرو

 ديلاةرا وم ل>رلا ىلحعب تعفر

 ديلا يرق تك راكتلا وحبا

 عقلا لع 0 0 1

 رفعلاا مايشك واهمعا سه نع اب

 صهدلا ضرغ ءيتفلاو ينادالا نيب و#

 راس ثمدلز“» نم يقوللو
 صهزلا ةلاحح لا رغلا اهماياَو #



 ( به )

 كلت نم اوحبصأ املف موعيتو مهتايتو شضزالإ ف دمبأ الق نأ نطو ميدأ سا امألا 1١

 مهو كرو الف هلا دما نم هوقحلف همدق مظع دعا لع هدو هال ناكر را[ وت

 تاق نوكأ نا هلل ؟دشنأ نا ةدنح ينباي مهادان هناا اقول يمقلاو لبنلا مهعمو نورمشع

 هومبتنأ ىلا تام نكي لو تاس قولا 3 نظو مكمع نبا انأو ىنولتقت ةرن هتباط ابيرغ الجر

 تك ملو هانك رانكلو انتعاس نم لتقلا كلب ان رظانام تام دق هنأ انقيأ ول هللاو ذاعم لاقق هود

 لعل مهتم عنتماو مهلئاقف انراح عنصيام لعن يتح كيلع مدقنالو انم عتتمت نأألا كلتق يح انسلو

 ها را نكلو فوي.لاب هوبرضتالو ىلبثاب هومر ال هاماغو هباحسأل لوقي ذاعم

 عباصأ ثالث هدب ندد 0 رس وح هذخحأ ىلع اوردقاف كلذ اولمفف 0 يح يسدلا

 0 00 ةسار يف جاحشلا ورك! و هعالضأ نم نيءعلض اوقدو نيعبصأ ىرخ ل نمو

 يقولاىلا هب أومن أ يتحريتب ىلع ضورءموهودب اًؤاح مث مهداهلجر قوش هدحأ لعن

 0 :. قجاكش ا يناوثدحتالو مدالب ىلا م م اوقاطنا لاقف دعب تع موينالحلا يلا هوعقدف

 نر ةيانطلا شرا م ا [ودلعاف > ناو هولتقاف تام ناف مكيحاصب عئصيام

 مكموقانم هعزس نأ روعي ل رابخ هب ىزجنام كل هللا از 6 ع مكتمذ تفو

 أولعفف دال اودر قح 3 و مم هل أ يناذ ذاعم م مأ لاقف انيدنأ 2 وهو م ميا نا

 واو 3 لوشإ لمحو 4 بم زرعسالا تدب ءاجح ل ترو ريعلا ىلع و لش كلذ

 دالب يندأ أوغلب املف هفودح يف ه هدكول رف ةدعج ىب 3 مدلاب ي 4 لاَعِف اهيريشنف ة ه رغم هتخأ ا

 هنأمهمري لاله لجو اوفرصناف م 3 دق نع هللأ م ادأ هءاحأو ذاع. نورنالجلا لاق لئاو نب ركب

 2 وأ 0 نه توك نأ لاله 0 ينالحلا ا اق 270 نبرثع ةلدلا ف ىشع

 ! 0 اظ هلل ف ع ىلع هءاسك عضوو ةحاح ىضش هل 34 مثدالا هل>ر ىو عحضا ناك م لاله

 رع ىلا قير املا كا نساتلالذا 0 هياحر ىلع هتلملا ت #ء:راظ م يلح مهدالا ىلع دمتعا ||

 000 9 ىنب نم (لحر ىلا: ىبنأ ىحاابق ة عمطبال ي ولا كلاسملا كللسي لعجو اف بلطيو

 ةولم اهل لاقي هل ةقان ىلعرعسلا ليش راع ا ةليمح نب قاط نب ديزب نبرعسلا هل لاَ

 ًاضيأ هوعبتي نأ نزام ينب نم افومم ناليع نيسيق دالبوحم ذ>أف قيرطلا اهب بنجم مث اهكرف

 تاضف ةلضفالا هلكاه لكأف ةقانلا رحتف عباارلا مويلا لزن يتح اهمايآو لايل ثالثراسف هودكلاف
 هنالفإ غلبف قارعلاب جاححملا ماقم دنع كلذو انامز ثيلف اهب عقوف نهلا دالب ينأ مث اهلمتحاف اهنم

 0 ثعبف مهبحاص هلت هورب ا هود اذ احلا ىلا اوةلطنافلئاونب ركب نمةرصبلاب نم

 لاله ىند امل هللا مهيدانو م6 رضاح نزام ىنب ف.رع ذئهويوهو مقاعلا نإ ةيعشنب هللأ دبع ىلا

 انك أوعنصدق 0 ىنو لاله بادصأ نا ةيعش نب هللا دع دل لاقف ناعفالو كب ناءف الوأ

 نب ركب دالب اودرو 5 هانأ مهعيدشلو نيينالخلا يلا هعفدو ءادسأو هيلط يف اوعئصام هيلع صتقاف

 لاقتف لاق ريمالا هللا ف قدص نييركلاضعب لاقف لاق لوقتام كلو جاجحلا هل لاقفلاق لئاو

 هه

 نم ثعنمو ف.لرعو محو لالهل تير 0 تما دق .ينا اودهشا كد هللا مين



 )ة/ا١(

 رظنأ تلعدحيف كلذ ىنظاغف يندجوأ و ىنجش دق هنأ تنئظ ةذش هرفظب قبح دفن ةوند يف :م ايد من

 ىباصأو هغدصيف يما مإ تعضوف هر نرد هقاخ يف تدجو اف هنم ضوقأ مب هقلخ يف

 ديعلا سأر نمخأ ريمالا لاقف ينلتق ىئتلتق اهنم حاص ار ل م ىّرْخ "الامد 0 قع الإ

 هيلع ىثغاب ام عقود با اا يف هل هللاو تسمغف لاق ىلع كل كلذ هل تاقف لاق بارتلا يف

 لالبلو ( جرفلا وبأ لاف ) تفرصناو ةوسكو ةلدو هال سارى : سا يح ريمالا كحضف

 ةفين>ىنب نمبابرىنب نم موقل لاقف راند نب بجاح هرك ذ دقو هتدش 8 7 ل تداجا
 بجاخ لاقف فيدلاب تابرض عبرأ هيف مهني ناك 'يث لك يف

 بابر ينب فيس فيسلا سنبل # وحش ةبك او ةلئاقو

 باسحلا موي. ىلا هلحعل * مازر ينب لاله قالولو

 'يش ىف يرجح نب دع هل لاش نالل> ىنبن* م 2 ا هلو هبرمذ رعسالا نب لاله ناكو

 ىلوذخلا 0 ىب لعف دقمكبحاصنا لاقف نالل> ىنب لاله ينأف ةشامح هشمحو هحشف امهتي ناك

 دالب يأ ى َج>:ءازح اذهل ةركدا قع لوقي وهو مهدنع نم جرد هور>زو هودعوأف يت

 ريا مدق ىرج نب 00 مه 1 سرد ق> ليوط .ن نهز كلذل يب طش ةموق

 هل ليقف ءاملا لها عا ن ا هفوختف هشبو هيب ناكامو الاله 0 اههدق املف كلام ينب دالب

 ءاملا نع نا هدحوف ءانأف نزام نإ مازر نء رايشن:: ةعشر نب ةرارزنب تبان نا ةدعج نب ذاعم

 ىلع حو كلذ تاعف اذا برعلا تناكو ذاعه تب بنط ناج ىلا هءاش فرط ىرح نب ديبع دقتف
 0001105 لدت زا ناكو هيمالطب هلاتللسا نأو هرج نا هن. ريجيتسملل هتف ابتلع
 هدورو موبهلياب لالهمودق قفا وفى“ ةسل ىرخ ندب .عج رذ مهةدعج نبذاعم 9 6 0

 || ةدعجس نيذاععهبراخت 0 نبا ىلا لالهرظناملف ميلا

 لاله لق ليقوأ ذيقو عرصفهسا ر ىلع هب ريض هب هالعفةيناسلا نهر وحلا عزت افد هداج ل هب رضا 1 بلطف

 ينأف همم ودب مهونييمازرلا ةدعح ص 0 لاله كلذ عمس املفةدعح نب ذاعم راحر بالا نا

 ينَأ ةدج يهو تبان 0 ىبب ىج ا كان نك كي تس لو ينداف لاله لاقف اهكريا هتلحار

 ارا ت تاتق هللا ودع ع تلاق م لاله بوب تقلعتف 5 ا كالام نب هللا دنعنب ديهز حافسلا

 ا هب ولعأ نلت لاقدعأ مل يدب ٍْق رو#لاو لاله لاق انلاحر كينأب , تح > ىئرافتال هللاو

 يتقان تينأ مث دبعب نم امبت يمر ةبرض ىلج رب اهب رضف لاق ةبأ رقو نساط ز وت يس هن ىف تلق مةلوح

 ١ كلام نب هللا دعو ةوذا ةعست ذٌئءوب مهو هبو>إو ةدعج نب ذاعم ءاحو . هايس اير

 اذا مهضعل هن 3 مهعمووف تيان نك لير تي ةلوح مهم نيا كلذ عم وهوةلبب .حاهل لاقي ذاعم تنبل جوز

 م ناك اوريخأف ةيعاولا كالت نعاولأسف تعمل فا دوهو ينال اًولع ة م عاولا اوعي اهلا نم

 كلام نإ هللا دعو ةعسنلا ةوخالا نك كاذدعب نم هل لاله ب مضوةدعج نبذاععب ىنالحلا ةراحتسا

 مقيالاقلخ مهنءدشأ مطةملغةرشعإ ميساوكو 0 دج عم مهةلخةدش ىفلابجلا لاثما وناكو مهر شاع
 دال

 ْ كلذ هموي برطا نم لاله لن دقو الاله اوعم يتح هتيمر نم هدير عضو» زيغ يف مه مهنم



 ( الار

 ام ايدانق دب رملا انف ةرصلا اهدقو اًههمم ىذلا غلا نم اطون ةاطءأو ءدنساعل 02

 نو لاله عم امن تنك لاق ينزاملا هللأ دبع نب كيش نع دلاخ ثدحو امهنمو هه 3

 خ:ةكر دع ناش هش نرخ اواسط امان ار موق ىلا انءفدف انلالبإ ى

 هد هل لاقف هللا مم نالحر ماقف هتماقو هقلخ اولوهتسا الاله 5 اماف مهلبإ تدرو ذقو

 ءامؤ نيل ىلا لاق وه امو لاق جوحأ كلذ ريغ ىلإ انا لاله هل لاقف عارمصلا يف كل له هللا دنعاي

 حارا عارصلاىلا انيحتل ادهع انطعت ىح ع كلذ نم قئاذب ف 1 لاق ن امل بغل يف يننا

 كلذ ٠ نم نوفاكم من ل بر راسا فيضلاو ا ميو | الع اهكا ْ

 ضيقا 00 كح ريكا ىلا وةلوص دف .هأو م كلب! يف قس اودمعا مكل لوقأ اب

 00 ىف الحرلا ذب نق قح ريعبلا الو 0 ع الف مكيحاص دب لعو 0 ةماه ىلع

 نه اويحعف لاق: كلذ نم اقل 3 5 8 ا م* ماع 00 ةفااسم دقف كلذ لمفأ م

 خسشو موقلا كنئاوأ نم رش هعمو لاله هاناف مظل لئاص اه مولبإ ينلغ خا اند كلت هتلاقم

 ىنطعيل لاقو اغرو يذختساو لحفلا رد ر> ةطغض اهطغضف هرفشمقوف امث لحفلا ةماهب ْذحأف مط

 تعمسامهللاوفناطيشلا اذه اوركسموقاب خيشلا لاقف لاق لحفلا اذه مف 000 5 منديحأ ن

 ورظنيوهن وعيش 1-0 ناطشلا اذطاوض رعت الف ويلا لبق كرد دنم رخ رح لحفلا ا 3

 تع لوب الزاد عمس نم انمدحو ( لاق ) مثراك ىف 1 هناضعألوط أ نودحعيو ءوطخ ىلا

 قدح ا ييَح راجل لاكن[ ل نع عضأ لأ مف ن اوم لآ نم لج راج لغو ةئسدملا

 قاطناف لاقشالحأو كلبإ ىلع سأبالل لقف ىلاحأو 0 كل ؛و مهتلق لاق ريجال بجأللقو

 نوكاض و 0 لاقف لاق قامأو ىلبا كاذف" تاع كلف مث هب 0 تس ريغألا ل تراك ىت> يف

 لاقف لاقءادف هللا ىناءح لا الا ةحاحاش كلذ دنع تاقف لاق كيلإ | «دؤن يف َ- كتنامأو كلبال

 4 دلع يرده اقنع لئلا لوح اناح ردا كف ارت اراك هللاو ال را ل هيج ىلاو لس

 هعرص الا مراسي انوا ع ةنيدملا كرئام هللاو ال ىرت ىذلا ديلا اذه نإ هضرع ما ذك ]]

 0 1 نمهدنعام ا كندي ىلع ديعلا اذه عرص هللا يي نأ تذرف ةوق كنع ىنغلبو

 مسأح مودلا' ىف عد 0 رمل يأر نت بصل .بخأ يف رعألا ءادق هللا ىنامح تلقف لاق

 هول انة أوقلطن اهنا وعل لاَقف 0 ًادغ هئءاخأو اذه ينوب حيرأو يتامأيدؤأو لا

 تللظف لاق هب مه عأام عيج أوافق ا طملا ىلا هر هتنامأ ءادأو هلبإ ن 00 ىلع

 تودغ دغلا نم ل 0 حالصو ةحارو 1 لاح نا ام علل 0 ,تبو كلذ يوب ةيقب

 هيلع تملسف ىطسو يمامعب تددش دق يفا الا رازا ىلع قفل ماو فوص ىل. ةبح ىلعو هيلع

 يبا ع ايرزتا ديعلا لاقف كيزخ امي هللا كانأ هنا غو دقف هللا مق مث رفضالا لاقو مالاسلا "ىلع د

 تلقف لاقىدييف ءاح هيلع تضيق اذا تي ال اذه مح لاقف رح ىلع هن ترزاف 3 تذخأق

 قوقح ىلع اهيتددشف اهلثم ىداج ىلع الو اه اق تبارامةفحل ريمالا اعدف لاق رازأ نم ىللام هللأو

 هن نمأ فك فردا د لحو هنم انأو ىلتح ديربو كوع رودي ديعلا لعجو لاق ةيل" ت تعلخو

 ( يل ينافالا ) ** 
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 ءاطعلا هشعني ناك ريقف * لك 0

 ءاقدلا ةراني يدل روك 6 نمي لا ةرغملالعكتتو
 ءاوالا عفردقو تلاش اذا * برح لكس راف نايتفاا تف

 ءافولا اممدعدقع الاصح * 00 اودقل

 اطل ثوم اماما هس كلا نأ: تئاودإ“ اري
 . ءالعلا هته# ضرعلا ىتأ * هلع 00 1 0

 ءالدلا اهرزرككالا ارق 21 ضاعت رلاديشاذا

 ءاقترأ 0-2 ىنأي الو * عور دنع عوربال روسح

 ءارملا اهقلطا ءاماحلا ابح * اماذأ هدهاشم يف ملح

 ءانثلا الملا ُق هيلع بيطي #* ديقف هنا ريشنع يدع

 ءاضقلا فاتلإب هياع محو  هتعمقأ ةيملا نكت ناف
 ءادتباو لئاضفلاب دوعو # ريخو مرك هب ئدوا دقو

 ءارلا دج اذا هنهارم * ادودح هلا مضيال دوجو

 م "اجا طع نيكواع لكذف :لعألا عم درب اوركذ ايف رعسالا نب لاله ناك موثلك نب دلاخ لاقو

 الو اماعط كلذ نيب هف قودبال اهدوزو موب عجري يتح ا ابارش الو اماعط دورس. الو اهلا عج

 ا تا كاكردأ و ا موثلك نب دلاخ لاقهتفص فسوتاال .قاخلا يداع ناكو ارش

 5 ءاع حرطف هاصع ىلا دمي دقو ةردابلا مدن قعلا عقو ديدش موي يق ةرابطلا دنع كلذو هل

 نان“ 1 نالحر هب يم ذا كلذك وه ايف 1 0 2 تحن 50 اذ دأ من 1

 دقو جايطا اهدحال لاقت ًاثطن ناعرلا كلذ ىف نعد د دشأ انك مقف ينإ ن* تكلا ل ثم

 الو .لبالا' يىلاابعت |: اءاف -تاعصلا ةحانب لاله ناكوتربجم زرع نم طاونأ امهعم نيرحبلا نم القأ |

 مهضعبل اد.ع هءانظب اهوان.قتست باش ك دنع ئعاراب ايدان هل لبالانأ نافرعيالو هه>وب الاله نافرعب

 نييطؤاهملع ناف اهاخيناف اذك عضو م يف اذكاممفصيقلا ةقاناباكيلع هناسك ت تن هسارو لاله اهادانق
 | ليلامف نإ “الا كلذب تاق مالغاب ضرما كيو اهدا هل'كاقف لاق اكلادام ايه ايزعاف نمل نم

 ظياغا ءانخللا نيايكلا (عدتلا لاقف لاق نارستف نعيطولا نادخ اهقان ات جاك كل كذا

 نبا كنا اهدحأ هل لاق ثيح ابا كاقو كاخلا تاع رعود و كذاخ ن اند مث انقساف مق مالكلا

 ءالكلا 5 انخءالا

 هذشن تحب هامرو هبلا هيذتخاف هدي لاله لوانتفعجطخضم وهو هزمت ىلع طوسلا ان هل

 ةيدتحاف امي الغ هلوآتتف هنم هيحاص ان دق ىناتق دق ننغأ كحيو هيحاص يدانف ةطغض هطغض 1

 "الر د انهن وار كاصإل 3 امهر ذحا 3 * يرخالا د هب

 يت> ىنم ناتلفت ال هللاو الو لالهللاو |: ايل لاف تستضام لا و الداح نك اهدحأ 00 و

 ْ ناكاعاكت | وصأ ىلعأب نايدانتل مث ملا اهترمةنا دزالناخال هن .ناس .# ال اقاثثمو ًادهعيفانطعت

 ل امد أ اندف هضم كالذ اعمسو راهداو انو نايةلتس هللاو م ارا



 . ( الوز 2

 طعأ ةمالغل لاقف ةأريقلا نع ٠ لجردبلا لخدأ غرف املفدل نذأف داشنالا يف هنذأتساو ةديصقب ىلع
 يق اع كيب وعو كزرإ 0 تاأ يأ لاقف يرادلا بثوف اذه قاع برضاو راند ها

 لعش ىقح كترضح نم ميدان ىناف ىناطعأف هن رصأ هنم غ غرف اذاف اذه لقب ا نا تأ ناف

 ام ىلا ةاخاو كحءذف لاقتس ال ١ ىف طاغأاو اننب مف طاغي نأ يقح أ لاذ كليو ملو لاق كلذ

 5 يءرا لا ةتساصأ لق ن6 لاق ريبزلا ادع أ يهرلا ) نوح 00

 ترضخا دق د هل لاقف ا 9 هيف نم ثش دق 1 رذ هدوعل هتافدسأ ضعب هيلا لذ دف

 هردص ّق ةحر

 م تلفأام اسدلا يف ةذرمز لكح تدش ول هللاو تاهه لاقف تيفوعوة>حرقلا
 © ' وص

 مد ةراتخلا ةنامانم جو

 ايصو هنالع ىلع دأةوفلا تدز # ابرط ىلت حيه دقأ ىملس علرأي

 ادصع هباناملطو ءاظلا رمفع * ةنكسي ناك نمم لدبت عبر
 وهنا دكمو هل نع قحسأ نب دا نع ءعكو كلذب ( ىنربخأ ) يزاملا رمسألا نب لالط

 نب ثرحلا ىىللاو ة 4ةعسر ينأ نب 2 ىلا ديس متن مو يناديشلا ورم ىنأ نبورممع ةياور يف

 نوزع لوي نم سانلا نمو يفوكلا روزءل راتخم ا ندللا يف ءانغلاو كلذ دل بيصنو دلاخ

 تعمضسيأ لغأالو ةعنصلا ريثك الو روهشم ريغ ةفوكلالعأ نم لجر وهو يارا 22 |
 قحسأ نع اهارخ ف رسال كدا لح يهل راتخمملا اذد نطو. توضلا اذه ريغ ةعنسالا 001

 لوالا .لقثلا نم ال ةعئاع نبال هيف نأ ةنإب نب ورمح قيل رايتخالا يف هبسن اذكهو
 نك سابعلا نب هللا دعا هيف يعاشطا لاقو و البق هيف هل نا دامح . نع ضي رغلا راخ اقل رصنلاب

 رصنبلاب لهر فيفح زرحم نب ده نب نيس هيف نأ شح رك ذو يناثلا ليشتلا نك

 م7 ةيسلو لاله داخل 1-0

 نب رايس نبا ٍةرششا نب معسق نإ | ةرالا نب دلاخ نك ردسالا ن لال موثلك نب دلاخ 0 امف وه

 كردادت هنظأو ةيومالا ةلودلا ءارهش نم يمالسا ىعاش مك نب ور< نب كلام نب نزام نب مازر

 ناكو وره ا لاق ةلك الا ن ه ًادودعم ا قاحا مظع اديدش الحر ناكو ةيسايعلا ةلودلا

 طفل اذه ءانغ برحايف 0 و الكا نانا مك شطبلاو سأبلا ديدش اماجش ًاسراف لاله

 هسأرىلع تاع ماظع ايالب دعب تامو اليوط ار رد نب لاله رمعو ورمع 0 لاقو ورح يلا

 لمتحيو هيلع لضفشيو هلوعي رينق نب ةريغملا هللاَقي كلام نب مازر ىن نم هموق نم لحر ناكو كاق

 هيئري لاله لاقف كلهف هلايع لقثو هلق
 ءانفلا سانلا هلق ينفأو * اخ ناك: ريغملا تبل الأ

 ةاقللا ايكئاغ ىفأ اذا < :ليخ لك ةرشملا لع كيبل
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 تلاقضرالايف انمطق انلءف نا اناف يمرادلا نم لاجرلا ٠ ءالؤه عم واخت نال فق معلا نيم
 سانلالْخبأناكوادءاح فرصن. نأ ىلع تلاقانمولبال نأ دير انا نلق هنكيفك أ انا هتبحاص ى نه
 برطب اهم نكس يدع قود قأ اذوه 8ع لاق ًايط انل لحاف انلفت .دق انإ يعراداب تلاقف هسأف |

 لاؤق. وهو مى ا 0 ًاراح يرتك اف نب راكملا ىف

 ءدسسلاو كد راو 2ك ثلا د هللا ١انأ

 هردصلا لغتك ولو 2 اذه لع ىوقأ امو
 دجسملا ةيحان ىلا هتجر > أف فاوطلا يف ةليل هتبحاص هتيقلف كم نم مدق مث نّيشام ةوسنلا كف |
 ا لاَقف ىحنأ ةينيلا هذه قل“ عر أداب هل ت تلاق نأ 9 0 هباهذ ىلع هساعت تلعحوب

 000 0 وا ,ءاردلا خدم اه كنحأ انأو ينبح تن اف ريخلا كالاف لاق م لاك قيحأ

| 

| 

| 
 ا
١ 

 يلعن دمضلا دبع 0 ينثدح لاق راكب نب رييزلا امدح لاق ي ياهملارصن نب

 اضع بضغو انيدش اع زف دمصلا 0 ةلئاه ةسطعىمرادلا سطعف دمصلا دنع ينغاف هن دج |

 يساطع اذكه نكلو هللاو ال لاق ينعزفتأ همأ ن كو دك نعاعا لاقو سلاح ىوتسا مث ًاديدش

 بهذ نأ يردي ال ىمرح هعمز جرد لاق كلذ ىلع ةنمب . يني 1 كمد :ىق كنق الواو لاق '

 دهشن م هل لاقف دمصلا دبع ىلع لخديّتح ىضفق كإ يشأ الاقل هلأ يملا نايرلا نبا هقلف هب

 ) 92 ( هلدس ىل> ودمصلا دع كحضفهس رض طقس ةسطع سطع ره هتيأر ينادهشأ لاق اذهل ْ

 ول ىمرا دلال مامألا مهاربانب دم لاق لاق ريبزلا انثدح لاق دمحم نب نوره انثدح لاق ىلع نب نسحلا

 00 كرين اند يلع تحاص كيبايث يلعحلصت مل نأ كتيدف لاق كن 52 ىنايث كيلع تحلص |

 اه تا متخسنو ) رييزاا انثدح لاق ريهز نب ا لاق يديزلا سايعلان دما

 فداصف هاك ص يراد عرخلاو طاخلا هللا دع نب سن و:ىنندح لاقرببزلا ع ) ل نبا ا

 ناءش تاما هن طاح 1 هنوت ف ام يناف مهارد هوطعاف مهلاسف ءاملا ىلع اولزندق ميم ةعامج |

 مويلا دبع نلت م ترد قاوكااب تلاقف 26 ةيدد هّنف رعف نددربي وهو < هيلع نع هنلأس

 تدشنأ مث لاسلا ىمرادلا اذه
 0 م ناكنم كنعأ عدف * ا دال تنك ذا

 نبدحا ينربخا لاقيب مارش نةسح (يرحا ) 4 نكحاتتي نعو نوم اراه يرادلا ىلوف

 هباع أطبأف "يش يف 2ع ىفاقلا صقوالا يرادلا نا لاق قولا نجت اندح لاو ةح يبأ

 ىلديمأ ارحلا دّحسملا 2 31 صقوالا انيفهنلا 21 7 هب هس قد ُق هل ا 4. || 0 هيف

 قال 3 بقر كلوأ 0 سانلاو يمرادلا هل لاق ا راثلا نم + قير قنغا تراب ل لوشو وعذدبو

 يعاردلاانأ لاق تن | نمو كليو صقوالا ها هو وع و ٠ كل دما هلو هللا لععجام هللاو ال

 وا لا 2 ( 4 كاذ لعفف 3 كدرعا يناف ىف :او كلَد 3 لاق ىنلتقو يناس ١

 0 ديلا دبع يمرادلا م لاق 2 ىنادح لاق راك 3 ريبزلا ينندح لاق قحسأ 3 5 نا
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 يطسولا يرحم يف

 --> ةمسسلو هريخو يبرادلا ا

 يئادلا بوب 1 0 تاب زلا كلملا 0 هيلو 3 يلع نب 0 ينبخأ)

 ا 50 , لفوأ ىفب 0 0 7 000 2 داداه نإ ورعع 00 50 لق هدد

 ةريسلا تاو هلو 1 3 ءاق رطظ نمناكو رداونو 2 هل 0 || دمع ن ند رمع ب ّق

 لوش يذلا وهو

 الغاب نع تدساو حرتيقلا ١ قلوأ كمارو اكو
 دول ناني تفداصو * :ناح ىف كلاصو 355

 نع مهار .ا.نب قحسا ينندح لاق راكب 3و 2 "1 ا 1 لاق ءاللعلا تان يمرملا (ينربخأ )

 2 نيجاو سيصالا نع مهارب ان قحساَو ع يديزملا ل | ا لاق يمع ينربخأو يعمدالا

 نعنييرصبلا نمهل خ خم ع نعفاحشونلا 4 ىنادحو لاق يمصالا نع ع يئاينرلا لضفلا 2 دا لاق

 رمح ةنيدملا مدق ةفوكلا ل 0 ند ب ,حاب نا الا فايق 0 له و دان زلا ينأ نإ َنَع يم.صالا

 كريو كلمت نك دقو هيلا كاذ اكعؤ يم راد امد تاكو قيفنيلق جم دوسلا تيفو اهلك اهعانق

 لاق 0 : مجأا معلا يق مخ كال اهقش الاف كالذي من ل هل لاق قع لوقو ا ||

 كثكسوص

 كعتم بهار تن اذام د دوسألا راما ىف ةح امال ل 6

 دحعسملا باس .هل تفقو تح هباس ةالصلل رمش ناك دق

 لف إف كسل نءعجرو يمرادلا كتف دق اولاقو سانلا ىف عاشو ب هيعللا لامس 1 هيف ىنغو هيف ىعو

 ىمرادلا كالدب 0 همم“ قارعلا ناك امذش َىَح دي اراج تعاض انا ا هش رظ 5 :دملا ُّى قم

 006 ا 0 ىمرادللهيف ر ةغزإا نا 0 ادهم 7 اف دحسسملا مزاو < 2 ىلا هع

 1 نافه 0 53 سوي نب 0 لا 3 5 نأ

 راخلا توص ينغاط لاقف تبصنق راسن هل حتاكو كار الا ى داوق صقل .ن -- 01

 مكة عاس كسمأ من د دوسالا راجت ىف ةيضلمأل ل اق 2 َقَح دار 1 ود ّ حياملا دوسالا

 تنغيت>دار ًاناك ارد مف كيشب اذهتلاق مث 7 هلقتنأ تثجو تيرخ يناىنغ اط لاق

 د ينادح كا هم ا دا طلخا نا *

 . نط هزينم يف نوم ةعامج عنج ا 1 هّزينم ن 1 رطبا 2 لع 0 2 ف ظ

 اسير اسلا ح نير عار تيعاوات سا ا
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 سانلا بسن رعشلا اذه لئاق كوقي مث

 م سيوط يناغأ نم أ .بم ةراتخمل ةنأملا يف امو خم

 تسب ومع
 مقس ن نحن امن يداؤفك * موعطأ ين ةزأ دق

 مولك نيرظانال ىعءارت ول * هيفف يدا ؤفيف 22

 ةمرلاوذلاق حرملا رئأوهو ًايدنهيف ىتبأ بدنأو هنم ذوخام ًاضيأ ناو كلذ نم ةنلاو يا
 بدن الولاخامب سل ءاسام # ةفرقم ريغ هحو ةنس كير

 رح يف قاطم لبر ب را و ءانغااو لق ايف تايقرلا سقت ن ال حملا

 1 والمز فيفح ما و 0 01 داع نر دوج نيو ال لاقي 1

 الاول ةفيناع نبال دنا فاض ورع لاق هنا. يملا نبا لاقو.لاق :ةروتط نبا ىلا ًابوسنم
 اهدعبو ناتيبلا ناذه

 ميرغلا ميرغلا مزليام لثم * يداؤف ميربال مطا اذلام

 ل 1م تح يد لا ةعانخلا قرف قمنا
 و راحل تدل

 تتسوصف
 م أجنلا | هَق ةعنص نم ةراتذلا ةباملا ن م اجو

 ردن( مءاحخ نا :تبلاي  -مهبرقي رسن انك ىلوالا تحح

 *« ١ رصقت ملةويد 5 # مهنم ةنامللا ضقن ملو او.حح

 رفعالا يرثكلاك ةسجلا يبار * لماك ف درب اه رك و

 رقوملا :نحجتملا 0 اخو *  اهشملقيرطلا تل تشث.٠اذاو

 يرجييف رتولا قالطإب يناثلا ليقثلا نم راتخملا هن وراجتلا افق ءانغلاو رعشلا اذه لئاق انيلا عقب مل
 راحتلا افق نحل نا يتثاولا رايتحالا يف يىلعنب يي 1 حرس قبال نط هيف نأ لاّقيو ىطسولا

 لوالا ليقثلا نه راتخملا

 هس وص

 مد ةراتخملا ةناملا نم تعم

 ْ انوع نأ كشوف ومسكناو * الب دقف يع راداب قفأ

 اتيرب دق كنا تلقام. اذا * :موي لك ًاقشع ديزت كارآ
 ا تراك كود هش تلا كيردح نب راجل هتلطو يضرادلا دمت اهج ءانفلاو رمغلا
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 1 ا ال01 ا يملا يقال وال دولا د 0 يافا 1 11:

 سس ضي سس سس سل سمس | |
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 كنطسن اناهلا:اواسرأف برج مكمو ان ب22: نأ ءركن انافيألوع هزكأ ىَح ارعم لا ارك
 و د! للا ىلوم ا لتقل حمرصلا نأ تفرع دق كناف هلقع انم ذخف كالوم نم اضرلا

 ناكوجرزآلا نم هموق عمج نالحملا ن كلام كلذ يأ اماف ىلوملا ةيدالا اولف ل هيد نود

 ىلع توملا اورات>او بردلال ؤيمو مهلاودعتسا سوالا غلب اماف برحلل ٌوملاب مهرم 1و اعاطم مف

 فوع نبور<«ىنباتناك ةيرقءايق نيبو ملاسينب نيب ةنيفصلاب اوقتلافضعب ىلاموقلا ضعب جرخ مث لذلا

 كدشنب كلاماي ىدان سوالا نم الحر نا مث ضعب نم موقلا ضع لان يتحاديدش الاتق اولتفاف

 كموق نم الدع كنببو انثي لعجاف ف وعنبص اع ينب ءاسأ يدحأ كلام ما تناكحو مح ررلاو هللاب

 55- يا 'يرما نب ورم اوراتخاف من لاقو كلذ دنع كلام ىوعراف كا انملس انيلع مكحاف

 اه دلك اضن مكب ىضقا يناف لاق مث مهتم قوتساوهب موقلاىضرف جرزألا نب ثرحلا

 صقن الب ىلوملا ةيد مولف نوم لَك ناك ناو حمرصلا ةيد مهلف لقحلا واين اودوق هب وهف موقلا نم

 مكن اذ اموانلا ةءاسم ةيدلا هفف ب را هذه يف انممميصأ امو ةيدلا صن قوف يطعءالو

 50 نالحمعلاز: كلاميضغ سدقلا يصا نور 6 ىخفقاملف مكبلا ةحاسم ةيدقاتلع ايف

 لصفلاب اوقتلاء“ضعبل مهضعب موقلاعمؤلاتقلاب هم وتزماو ءاضتلا ذه لقا البلاةو «اوكلع ه0
 رذنملانب مارح نب تبان اومكتل حاصلا ىلا اوعادن مث ًاديدش الالتقاولتتقاف عاقنبق ينب ماطا دنع

 ةنسلا نوكت مث يرصلا ةيدبنالجعاانبكلام ىلوم اودب نأ مون ىضقف يراجنلا تا نا أ

 5 كلام يضرف هتيد ىلع يرصلاو هتيدىلع ىلوملا ةم 9 تناك اك مهاعو كلام ىلع هدمن م

 لبالانم اس جرخأف مش موموقلا نيب اهف ةرئاثلاءافطا دارأ هومكح د تكا لك ن1 1

 نود داب نأ كلام ىأو 27 2 كلام ىلا يدؤتن أ 0 هلع ا ني->ح هتلدق نم

 نأ قاثمو دهب اوحلطصاو سوالا تديضرو كالذب اكلام ى نس تبان 2 اماف رشع

 لقع الوهل ةيدالف هلع وأ هرادنملحرجرخ اذاف را 0 هراد يف لحجر لتقل

 1| ةنالثب جرزخلا ىلع سوالات 0 هيحاض هل يدو ةهيحاص ىلع لضف نيكي رفلا أف ىلتقلايف اورظنا مْ

 متاضرو مهنيب حلسأ 3 ناك ا تيان: نت ناسح لوس كلذ ين او>ااطصأو سوالا مهمدوف رفن

 كلذ ْق هناذش

 موضخلا هيلع تفتلا نيح لص :* افلا .لئاقلا ةحييمس يف ياو
 ةليوط ىهو هلديصق مطخلا نب سدق لوآي كلذ يفو

 اوفقو 6 ول مملع اذام * اوفرصناف لاما طيلألا در

 دانزلا ينأ نب نمحرلا دبع ينثدحلاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يبأ نب يمرحلا ( ينربخأ )

 مطخلا نب سدق لوقدشني زيزعلا دبع نير ناكلاق هسبأ نع

 صف 0 دصق * اهتاخ ءاسنلا ل ع نيد

 فصق داكن اديورتماق #* اذاذ اهناش ريك نع مانت
2 07 - 5 

 فر اههجو تا مك ةهاليهو فرطلا قرتغا



 ( اا.(

 ينب نميه1-تناكو فوع نب ور يفب ىف افيلح ةوىع ناكو درولا نب ةورع أع ذئموب يملس

 هداوناكو اهبحلا ديدش ناكو ادالوأ هل تدلوف لامج تاذ تناكو اهموق نم ةورع اهابسف رافغ
 ىرأتلاق نيرت اذاثلاقنوربعي داداو ىرتالأت !اعف ةيسلا ىأ ةذيخالا ينب نوء-!و مهمأب نوريعإ

 ا كولا نأ اينو ىلا ت تلسرأف ابل مناف كنوجوزب نيذلا شاور ىموق ىلا يندرت نأ
 هوةسفريضالا نب يف لزندقو هوقلف هاطعأ الا ائيش ذئيح لا اسال هاك لل كسل لح وكر م

 ناكو ريضنلا ينب ىلا اهب ءاح امتالاقيو دعب 0 مث مماع اهدرف يماس ماا كس ايلف 01
 املفتقلغيتحبرسشي لزي لو اهنهرف يه الا هعم'يشالو هوعنم ىنتنا ا .: رالعا هوقسف ريغي اكولعص
 كلذيف لاقفريضنلا يبب دنع تراص اذهف : ينتقاغأدت كلدىلا ليش ت تلاقىتاطنا | اط لاق

 : روزوت دك نم هللا ةأادع * 0 مث را ىتوقس

 هت رطرك ذتف اسنحب بتكلا نم "يش يف هتدجو امو ءانغ اف سيوطل نإب ةروهشم تايبالا هذه
 ممورحىف جرزأو سوالا هتلاق يذلارءشلاباعلو سوط ناك لاق ىئادملا دحو ( قحسا لاق )

 ين هيف عقوالا سيوط هيف ينغف نابحا ناذه هيف عمتجا ساحم لقف ءارعالا كلدب ديرب ناكو
 علوت ة رثكل كلذو بارتلا ينودسوي يتح راصنالارعشب ءانغلا تكرتال هللا و اقف كلذ نع ىبق
 هؤانغ نسحتسي ناكو هبنوم ءاشتي موقلا ناكف نئاغضلا جرو رئارسلا يدبي ناكف هب موقلا
 سوالا برح يف مطخلا نسق رعشب اموب ينغف هتفرعم ىلع دهثتسإو هئيدح نع ريصنالو

 وهو جرزذلاو

 اوفقو مهناول مهلع اذام * اوفرصنافلامجا طيل>لادر
 فالسلاهلا+ يحضل ثير * مهلئاس 11 4 ا 1

 طا كس نم نر ردا زادلا ةلغأ 1 لغأ

 وهو ةديصقلا هذه نم سب موط هدف 0 تدب 5 ىلا غا ءاب املف

 ع مه ءا روان ةملظحلا مموقو اجحج يف غلبأ
 لاق ) 'ىثدل ليو ملكيه م هدنع نم سيوط فرصناو ءامد مي ترحو اوفرصناو 2

 ليوط وهو موقلا اناا ست مطخلا نب سق لاق الاق يرتحبلا وباوىدقاولا يف 2 قحسا
 هللا دنع وبأ لاق ( قحسا لاق ) برحلا نم جوزختلاو سوالا نيب يرجام لا نش
 امهومآوبال نوعا اهو ةعنمو نع 5 جرزخلاو والا تناك اولاق انل اشم ينثدحو يدبزلا

 0 ةعاضقو وره نب ةيّتع نب ةئفح تن. ةليق اواو صاع لنا ورم لإ ةلاعن نب ةيراح اني

 لو تناكو ةعاضق نب فاخلا نب 5 نب دوس نب ديز نا دعس نب ةردع نب لها تلف ايا

 نه لجحر 0 كلام نب ديزي نب ريمس هلتق نالحعلا نب كلام ناك ىلو» ىف مهب 0
 ةنيدملا ىلإ اعس قاس يإ!قوهوهنامز ىف نيل اديس كلام ناكو فوع نب ورم يف دحأ 95 سوالا

 تناكومهلعفرشلاورك ذلا كلذب هل ناكف ًاعيمح نييحال دوهلا لذأو ةرهز بحاص نويطقلا لتقو
 فرع نب ور# ىلإ كلام ثعبف ارمشع حيرصلا ةيدو لبالا نم اسمح فيلخلا وهو مهف ىلولا ةيد
01 



 (اةخ)

 حاشولا :يرغ ةكم *:ةيشوماةلدح ا يف
 ىحاضالا موب مهنزو د م ه راف 1 0

 نب ريب الا ع ءاللعلا يبأ ل يمر: كالدب 16 0 سا ١ وطل ا وضم ريهز نال رعشلا

 . نأ تن لاق ىن كاملا : ىنادح( قحسا لاق (ا اال ا قالا ردح هللاو اذه ا لاقف زاك

 مْ -2--: دا ا و اهن عطل اف ىف ف منع عطقني 7-2 0 5 راح عب ا متحأ موط

 د لاَ ف كناري ف اذه 50 0 0 كومو جور كو قيدص ىل ءالؤهاي ت 5

 يغس لمح مه وعسو دقأو

 لبح تعطق. لمحو #* لمح نع. تاقا 0

 لمح ى وهيفال وح تكنع دو ع قا

 كيلا ماه لحم * نوزحق يف فنكو

 لقت نم كلقلا حف 3 لح ف بحا ا

 لذعلاو دينفتلا نم * ىتلاام كيف يسحو

 لع م ا * اف ينم الام دقو

 ردسي ىف انج رد لاق اننادكأ هج را ردح ةتواخ نب 0 ءاسم لاق ينئادملا لاقو ( قحسإ لاق )

 كلذ لبق وهوهيلع ردقي مايل املا ىلإ هذي لحرلا دق :ءاوغلاب ا داو ىلا انهتناف لحر انعمو

 يز ىف قالا ب رطضم كوكا الحر ا هاِف هلاح ٠ نع لأن 7-5 ّك رم لك يف 0 لكاب

 ا انا مكي> اص مساام لاقف لجرلا ريخ هان رع انل هلاوس انركشاق مكلام انل لاف بارعالا

 2 اناق ل و يح طرح راو متزواح دقولف اولح راف هعام 1 دق داو اذه لاَقف

 نمائعم نم ضعب هل لاق سوط انأف 0 خرفيل لاقو كلذ موفق ةعزف انلخدو نجلا نم اذه

 بانرعالا ٠ نم يءادوأضعب ا اة || ديع انا تا ا يفإ ن“ و رافع يف

 فدب رهو مقدناف امامي نأ لكيلا 50 8 يفور ب الق ءايحالا ىطخعأ نأتيبحأو مهملا تح ع

 لأ نم ا امو هملع ن“ 6غ ءدحعل و 2 هكعم قطني ىداولا نان ل دقاق عج ةعم نك

 ب ارمشلا ىلعامهر ثم> ةيرافقغلا هاا ساجف درولا نب ةورع رعش ىف هب ىنع ىذلا ناكو انحاص

 روزو بذك نم هللا ةادع د قوتك 6 را يلوةس

 ريسقف لو كيدلام ندفع 0 يماس ءادف دعلا ا أولاقو

 1 رومألا ىف ربدتلاب يل نمو د قاما ا و هللاو الف

 رودصلاّ  س> نمناك ام ىلع ان يانا بج ف مميصعل اذا

 يدفع هده ركو يس ىلع 2 يسعأ ت - ءاغ فنك سانلل“ابف

 يتلا نع ا لاق هنأ نع دانزلا 0 0 نكرلا دبع يثدح لاق: يدقاولا يي ”دحو ) قحسأ لاق (

 فوكدب نوبرض ربح نوديرب او>رخ ةئيدملا نع مهالسحاو ريضتلا يب سو هيلع هللا 0

 نعظلا ف تاصو ادا كلذل نيرهظم بهذلا د تارفصعملا ءاسنلا ىلعو ريما ز ملا نوصوو

0 
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 نإ ) دو لاق ) 1 اهف لخدل هل 2 ولف هردص ىلع هسارب نم رلا دنع برضو

 ا دوا ىلا ةئسدملا ىلع وو 2 أ دنع 0 0 2 رح لاق ررج نا 0 نع ينئادملاو يلاكلا

 دبع 70 كيع_ سو 0 بأد نإ 5 نب ديزي 1 0 كر ا | تذخأ 80 كوم سانلا رح

 لاف لا 10 ج نهاد 3 كانه لاف ملا دنع 5 0 0 ىلا انس لم ا ديزي لاَمف

 هدعذ) دق وه أذاؤ هلزعم ام 8 كليه تس ل ع مداكا سل ١وط ليتخلاو الا ةعاس لور 7 اا دبي

 جرختساف هطي رذ لوانتف معنلا دع اناا تنم أول دعس لاق 3 < ءاملا ةبك اف نم ةهك اش |مهاناف هعصن و

 لاقو هرقن مث افد اهنم

 0 و ئيعع 5 5 #* ىدهس ىنبات لياخاي

 0 ىنام يتشا #* امو غيساام ينآرمشف

 ىدكحد هدا نبا .# لح نقوش للك

 دكنلا ةلابمزااب رس 37 هءروصر دلاءوض لثم

 لدي ا اءاخ #* ال ةريغملا لا نب نم

 ل م ع اهدعإ #* تاررظن الف امو, ترظن

 00 دإ لاف هلل ناجل ءاعالو دوا | يق طق تيارا ديس لاقف نط رآلا قلاب برش مث
 دلولا ن ٠ ةرامعب تيشت 5-5 2 ةلوذ كتمع هتناق لاق ال لاق هلوشإ ند رد اسملا ن ,ااي

 ثنا اذه هب ىنابقتساام لث. الو طق مويلاك ت ا وهو ديعس جرن يو زخملا ا 0

 تاسالا هذه ( ٍقامص الا جرفلاوبأ لاق ) 7 راهب عفر ”الوهتمأو اذه عد ديزب لاهو ينتلغإال هل هللأو

 يناد- حو ( قدسأ ) لاق ثنخملا ريهز نبال 4 31 ريبزلا نع العلا ين كب 1 هف

 مهانغف ةئدملا حرس نا مق الاق نيكسم ينأ ص ء يلكلا نبا او شايع نبأ نع ىدع نب مها

 هلكلذ نولوقي مهو مهع.سف سب وط مهلغ علطو ينغ نم لك لع هوراو هءانغ نسانلا فرظتساف
 تبان تنب ةلوذ: ىف يموزذملا ديلوا نب ةرامج رعشب مهانغو هب رقت مث هنضح نم افد جرختساف

 ظ هيف 0 اهضراع
 ع و ينديع مآ م #*# يدهس ين ىلاحاي

 ىدكا مكبح 0ص و * يد_>ح و مف هانت وهو

 نينجا ف .لاحلا تادب 2 ارح رعسم يلف

 يدهج نم ريشعلا ريشثع #* قثع وخأ ا

 اد لح ناو عود 0 1 داع نانا ا اذه هللاو لاقف حرس نب مملع ل ا
 نولوش مهو ةعامج يفامون ساش ةندملا حرس نبمدقلاقينئادملا د لاق عمج نب ليعمسا انثدح

 ينغلو هرقثو هنضح نمدهفد ل م-اق نولوشي امو موعمسف سل وط مح ص ذا ءانغسانلان ياللا وت

 حايصلا ليقاني ترم :* ىتلا ةئلذملا نا

 الع

 كتوطح و" نسدتميت> للان 39



 ل لخلل
 عا هند 0 - - 2 يمر يع 5

 7 تسائل 0 6 2 22 22 7 2 2

 فوع نمحرلا نع اهو :بيئاطلا تحف ملف لاخ ايل 1 نم شوقلا تنس فرار ١
 59 وب واع ع هماع هللا ىل- يلا ضو ىد :ناكملا تاادن تع كر م هل تدلوف

 : لاقو هدرب نا ىناف هيف مك الع دما ئخر ربك ل واملف هدر نأ ىلأف هيف ملك هنع هللا يضر 1

 فعضو رك بف هل لقف هدو 3 ينأف هيف م اك هنع هللا يقر نا ىو اف هقنع ٠ نب رضال هتيأر

 ينأ نإ للادعل لوم تيع نو 5 عجريو ا ةعج لك لكم نادل نذأف جاتحاو

 دلو هيف لحي يف ننف ًاموي رد ا ل سوط ناكو يموزذملا ةريفاا نب ةبمأ
 تبا نأ 0 ؛ وطىلا رتاتوسلا آ ىلا # ةيهال ىهو فرطلا قرتغت # ةيمأ بآن , هللا ديعل

 تكا م ةهيرب 5 يخاف سا حلاو ةماس نب نالغ ةئا يفزاتيلا ناذه ليقام هللاو لاَقف

 نقلا كر ينغأ ال اقح مرق ابمسقأ كسفش يف يلع كدخأ العا نبااي لاقف هللا دنع نب ىلا

 نإ مي طا ان”دحو ةنيدملا لها ضعب نع ةيوأرلا ىلهابلا نسما 1 انثدحو ( قحسا لاق ) ادا

 ؤ] اا رفعسرلا ا اناثع نسق ا هل ناوخإ هعم رفع نب هللا دمع ناك اولاق :ىن :ءادملاو يدع

 ظ أ يف ةئيدملا ل وهو قيتملا ف كل له كادع لان هي لك لاتان دوب راع 1
 د دم لثم دب زلاب يمري وهو هئطاش ىلع اوفقوف هيلا 0 2 < مماود | وما رف رطملاو عيبرلا

 لسنا ةقياخ ءامس هذهواهب ندتسن ةنج انعم سل هبال هللا دبع لاقف ءامدلات جاه ذأ نوراظنيل مماف

 عمسإ ةراظنلا ف سيوطوانكحضي ءانثدحيوهيف نكسنفانم بيرق هناف سيوط لزنميف مكل لهفاثبايل

 هيلع سي وط ىم ديرامو كءادف تاعج تباث ننناسح نب ن+>زرلاد.ع هل لاقف رةعح نب هللادبع مالك

 يفوتسا املف ىذ اهيف انا ففيفخ حيام هناف كلذ لقتال هللا د.بعهل لاقفهف مع نمل نئءاش ثنخم هللا بضغ

 اه سانلا ديس رفمح نب هللا درع انءاح دق كو هناسمال لاقف.هلزتم ىلا لجعت مهمالك سوط

 اهحذف رداف اقاقر ًارخ زيتخاو ندللاب م د دق ةقينع اهدنع تناكو قابلا هده 8 تلاق كدنع

 لزتملا يف كل لهف رطملا اذه ياو تنأ يأ سي وط هل لاقف هيلا ال.ةم هاقلتف جرح م ىه تاحمو'

 نيب يشي ءاحو هللا ةكرب ىلع يدي ضاق لاق ديرأ كايإ لاق ءامسلا فكم نأ ىلا هف كش
 قا يلم ل ذا ين 1 او تا يبأب لاقفمأ اءطلا كردأ > اوثدحتق اولزنق> هيدب

 كيط ةح اذ ولع :قح < موقلا لك او لك قاقرو ةنيمس قانعإ هءاغ كدنعام تاه لاق يدع

 يا كاف سبوطاي لعفأ لاق كي أو 1 ينمتأ آو تنأ 1 لاق دي اواسغ املف ةماعط

 ينغل ًاثنأو ىثمتت علرملا ذخأ مث نيمذ اط 00 اهب رزءاف

 1 ملو ينبع م * يدهس ىنان ىلياخاب

 يديك هذتات سنا * 0
 دوبل ةاينم زلال سيل * هتءاط ردبلا ءوذ لثم

 و ال لاق رعشلا اذيه نقل قرشا يدي.ساي لاق 3 * سروطاب هللاو تح اولقو موقلا بر اعف

 يهوتبات نب ناس تخأ تبان تنب ةعراقل وه لاق م ار 0 ينأ الا وه نقل يردأ أم

 مهسؤر موقلا سكت رعشلا اذه هيف لوشو يوزخلا ماشه نب ثراعا نب نمحرلا ديع قشعتن
 إب ببي بيب حبحب ِ حِ ِ حمس ِببِيِعِياينتببِبِبياِيبِيب ٠
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 ىنُع هنال كلذب بقل امتاوىئاذلاب قلي ناكو
 0 نم 5 6-1 بح يقارب يف

 ةنيدملابناك لاق نيكسم نقآَ ىلكلا نب 9 لاق 17 نع دام نع نيسحلا ( ق1

 30 دكموب هبل تل ايش 4 ابك 0 هنأ يملا 0 0 0 تاتا هل لاش ثنح

 ريناد ةرمانع 1 ثدحع 7 ٠ لاقو 0 3 لاَ م 2 3 ل 4ب سم 8 كال ماال 0

 قناع نان بح ل وهو ةئيدملا ٠ نه جرزحلا نإ ثر ا ينب يف وهو 3 ينأف

 م دا مويلا اهدواعو * | ماحشأ كفنجاهدقل

 اهنارقأ كنم تءطقدقو #* اه ركذاموادنهتركذي

 هع :اثام ىلا: نمط دقو د ملء ايوا ماع تفقو

 | ماوعأب اهلا 00 اع د امودن ارا

 | تمنح رو هرم ل 1 قيرط يف ةئدلا ن دق لوس كو نحو جم

 لم ملا لسف فئاطلا مكيلع 3 5 ها ينأ نب هللا دبمل ثّحلا تيه لاق و 54
 ناو ل 0 نأ 07 عومش 3 افه اماف 0 ناو ا نإ نالغ تدب ةيدان 0 4لع هللا

 ءوفكملا ءانالاك ًافكملا اماحر نادبو ناودةالاهب طك 0 ع ناع ريدنو عبرأب ل اق دي اج ا

 : مطخلا نب سبق لاق 3

 فرت اههحو فش اءناك د ةهال ىو فرطلاقرتغت

 فضقالو ةلثج الف دصق * اهقلخ ءاسنلا لوكش نيب

 لاق ىلا ىلا (*) ةنيدملا نع هالح 9 هللا ودعا رظنلا تلغاغ دقل 5 و هيلع هللا. ىلص ينلا لاقف

 نب ا رك دينو سوزعلا جان 2 لاقهنع هللا يذر باطلا نب 1 نع يور هصقلا هذهو 0

 نارقلا مأ رفا لاق من لا ًارقت نأ نسحم له هل لاقف ًاسارعا ىتا هنع هلا ىضر باطخلا
 لم امتار بره من 9 1 باتكلا نام ْْ هر م البيتا نسح مَلا ولاقف
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 فدلابرش ةدو>و ءانغ نحو ف ظو ًاملع 00 مترا هوكدهاشول امأ انم لحر لاقف ناكو
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 امب مْؤَت ةبرع اهب تنإب 5

 مهني كشوب ىردأ تنك ام

 رش يف ضرقلا دعو اذ عد

 مهفلت دح٠ال يم وق عدد نا

 اهقس ىط دبع 1 رامس نا

 د

 ناد

 دع

+ 

 د#ع

 د

*« 

 نت

32 

 ا ل ل 1 ل ا ير كن
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 فاذق الو ةلبع الف دصق

 فارغت داكن اهي ورتماق
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 اكعاش دا ردك ف د ويسلاداد>ةوح ولا ناسح

 يسد ١ 0 لاق ةيش نب انثدح لاق مر دبع نب دس 0 كب 1 ةيرل _ ىو

 نءاار 1-0 كَ نع دامح نع 0 نب نا 2 0 يئايلا د 2 ناك 3

 نااو ةيواعم ب ديزي مايأ هنيدملاي راصن هلا ريشا كب تالا لذخد لاق قيودا 00 كَ رفعح

 دق نم |مناف نع ىلا تيجو ول هل دقق قودمساف ءانقلا نم قاندإ .تقفحا هدفا ةللاو لاك
 ناف لاسر نع اهلا اونعبإ اذحش لكلاو ايط ىيقتلا نم نا[ تلا برو إد
 ٌ لاقف أ 15 2 هنأ ةندملاب امو اعدت لقثل م ماع كقنلا ةلقلا ن نأ موقلا صحاب هل لاو املا ان رتص تأ

 كاملا ل لوسرلا داع ا و ةلع َت 0 6-3 معلب | ملا هح وف جداو طا | ماع تئاحتلا نبأو فاعحلا

 3 [وت اف اهوقرط يتح هباحصأ صاوخ م و ءانقذ ان وموق ام رحلات 5 2 نال ل لاق

 4 ل ي“ .فغءلاقو اعود ع كامعتلا ليقف تردد عا

 م ا انا أ 0 دعمف #3 انام ع هرهعلا 1

 مف هريغ مويلا رئاس ىنفت الايطو اهرك آلا ترك ذام ساق قينع لاتف تتكيف ةمااهعأ الإ
 هيفكديزأ الأ لاقف ىدعن طا دنعئردخلا اذه اوركاذتو فرص يت 5 طقف نحللا ادذههدغت لز

 كلوش يب ِهشلا صاع تعمس لاق يريب ل كلءعس 2-2 ا مَ لاق لاق ٠ نتا كديع اب ا كس اناق هه رط

 جرخاملفهلقر ظانم بالا ة 7 اذافرصنا امل ة نعل زم ىلإ راصف الاول ريدشنلا ن١ كافشاإ قات ا

 هللا لح ادق يعذر 5 .طشاهكني نيضقال ريشب نب نا || اه ١ لاقةفاهايإ | ,خوز كايف ع ا 1 56

 نعشلا ادهم ةضملا نأىع لدياذهف للاب نان سمأو راملاب نان سعا هإف عاب 1 تالقو ينم ءاسنلا ن

 لاق 0 ب ن.حلا - تبان كب مادخل ةأسعا هر ع ع هنأ 83 0 ةحاور َتد ةر ع

 ةتازاخ 2 ا مطخلا نب نمق نأ همت نع 5 ريب زلا انندح لاق يهز 3 دح؟ ايدج

 (نلا ودل د 1 :افام رص ةر< تعمزأ#ناسحابنف كوي يتاايهوةرم هنارصار 1 رعش ىف ىليل

 تن ةر تا 0 نا 0 لاق بعصم 8 يف 'دح لاق 0 ا لاق 3 000 لاق

 هحاضل ابجعما ءمممدح او لكن اكف ف وع ن نإ ورم يل يد ةمسو الإ ةيطعن ,دلا> نب تمانحلا

 ا الا نسق 3 كلذ ْق لاق ي دعاس || تماصلا ن ١ دام ايراخأ سوالا ناو

 تامل هللا دعو #* هنغ تءعقدو ادلخم َت 9

 اهقلطف مذ بضخ سوالاب هيلعت رع ةلاوخا كب هب ريدق ةر<ك 2ع ضع مالك ا قف ناس ماكذ

 لاق كعل وهمدنو ةدشومد» كلذ نم 0

 هس وص

 رضمح ا باقلل نهدي انا ركشباف امرص 5 نك عمر



 ه١6 (

 اذه رمعأ ال لاو تلاقف امان هلاح ىلا داع مث هيرتشت ًادبع ضرتعت اهنأكل هللاو لاق ل اقأف لقأ
 نائس نب . , ديزي تنب ءاوح مطخلا نب سدق كف تناك لاق بعصم يم ىنثدح وو( ريزلا لاق )أ 3

 |[ خرم رق مدق املف اهمالسإ مطخلا نب سبق قمكلا ت اكو تاسعا رصر نيك ىلا
 مس 3 هيلع هللا ىص هللا لوسر مدش قدح نبدك هر ظنتساو مالسألا سو هيلع هلا لس هللا لوسو |

 7 تا ءاضوأو دبي تنب ءاوح هتجوز بنتجي نأ ٍلسو هيلع هل هللا ىلص هللا لوسر هلأسف ةنيدللا |

 لوسر 3 !سو هياع هللا ىلص هللا لوس هيطو دعتحو سك اعف 21 دق ا ١- هل لاقو

 فبعصم_ نق 7 0 اذه 2 62ر هلا 1 لاك.) 0 لاف اعد مسا هيلع هللا ىلص هللأ
 و 3 جا يفو و

5 
 لا داووجلا لبق لتقف مطخلا نب سبق امأو سامش نإ سبق ةص ةصقلا هذه يحاص نإو

 نع .ينا ألا نب نع بنيح ني دس - نع يركسلا ديعس ينأ نع يوحتلا ش ءدحس الا ناولسنإ
 اواو :ةمهفهتياكن و مطخلان نسق حج نس ا أمل جرزخاوسوألا برح>ىل أ لضفملا

 يمرف ةنراح يب مطأب طاب يم تح طوشلابهل الام ديري نيتءالميف هلزمم ن ا
 هل زنم ىلا هولمح اًؤواحف هطهر امعمس ةحرص حاصف ءردص يف اهادحأ عقوف ميسأ ةيالاخب مطألا ن
 هلاتغا يح لجر ةيلا سدناف يراجنلا كردم نب فوعنإ كل ةيضقتم أ ذل افك هلا ورب ملف
 سقاي لاقو هيد نيب ءاقاأف قمررخ اب وهو نق هب قاف هسأر ىلع ل امتشاو هقنع برضف هلزنم ىف
 ارو ا لاَقَف ةمعصعص ينأ ريسغ ناك نا كِيبأ ريب تضضع لاقتح راعم تكور 82-
 هلوشب ليق اف # اهاسغ ةر دج < ينعأ ر 1 انه اعنا فق ذو دق ثمل رف سأرلا
 تنب ةرمع يهو تباث نب ناسحل تناك دآرصا هر ع يف هلاق لب و ل ع ار

 ّق 00 م 2 قاد نع 8 ءافاكف هر ِس 0 اها 7-5 00 31 ناسح تك دلاح 1 كما

 0 ل ابق .ظا 1 ا ا ولدا وحرخ

 اني 2 قا اهي نهاعؤانن 00 م كدفاو ثار مأ كرصان لقأ كاش اعد كيفلخام

 هش لوَق ىدلا عيبرلا

 ناوأ كن تلف 1321: 2 اع 7 0

 50 رادل نهفمد>و نإ امير ش رادلايف ل ح>و

 د ع ص اهعشو ن امين نيعلا نم ةاهم

 اهناشام ىلا نعظدقو #3 الاسف أملع تفقو

 3 يبق عار اع * امود يبواحو ترعق

 مذ رثخو »# امانغ هرهعل د #3 اطوأ يتلا ةديصقلا هذه مطخا نب نق سدق هباحأف ةليوط يو



 ١) /اه١(

 لاق لضاَرَم 5 نب تاو ىنادح لاق رامع 0 هللا كيم مع نادعا قر ةليوط هدارصو شو

 نع ىواضن الاهل وح وبا ا هج لاك ليقعلا نانب نب دايز انثدح لاق ىرقنملا ىحي نب اركز 0

 ني

 0 ةديصق

 مهدشنتسا 3 - يروح الاكق با 00 هللا يبد هللا لوسر سلاح لاق كلام

 هلوق ىنعي ملطألا نب 0

 نك ارق وم رشاش و: رمد * "هادم دا طاير فردا

 هل ود ىلا غا +اب اماق اهابأ مهضعل 0

 نعال قارخ قرسلا يذدن ,١ اك |[ 0 مول مهدلاحأ

 سامش ن . نسكن ١ تان دوش رز 6 مك ناك ل اه لاو م2 1[ هللا ىلص هللا لوسر مل -- |

 ةسروم ةفحامو ةلاللغ هع ءاع هيدس ىع عباس و انيلا 8 0 دقلدللا لوسر 1 قاب كن ىذلاو هل لاقو

 لاق راكب ن ل ريد ر "ل : لي لاق ىلع نب 0 ةنأ ورلا 0 9 مان دلاغ 3

 نوحر ما واكلعأو امظع ن ناك هئاقثا ا اا > مايالا|ه لاه يف مما 0 لاق ىعصم د

 مطحلا نب سف ل ةلاضف نب دع تثدقلاو ريدر "لأ لاق بشنخلاب نونبر اكو ةراجلا نودأآر

 نعال قار فيسلاب ىد ناك 0 ا 7 فهد اموب | هدلاحأ

 مهدشنتساى ادد صقلاهذهو ) 6 فلا وأ لاق ( 0-0 بئاط اطرلاالا 5 هه هلا | ولت 7 لاقو كادعضف

 نايبذ ينب ةغلأن هدأ امو ف مطحلا نب ى رساق رعش ديح ناو حلا لوسر اهايأ

 انثدح لاق ريهز نأ دم( ا لاق ىلع 0 نسحلا ) 8 ( هل>ا نه هما هاضؤو 0

 5 لزيف قوسلاا لذ دف ةئيدملا ةغانلا ع 5 نب ناسح لاق 0 0 لاق لاق راك ن ربب زلا

 لوقف ًاعنأ مث اضع كهم *عا مَ هم 3 ىلع اح ع -هنلجلاو

 نيملا يحال عزجلا 5 د تانكي رعل الزام تفرع

 ىلا ىَح ككل كار اش هعضوم يف اطلق هنا لاقيو لاق ة 0 هتيأرو خيبشلا كله ت

 0 0 مل ا>ر الأ اق: 2 اه 8

 اب ب رعش 1 لاف ل عرف 6 د بهاذملا د ا 0

 ا فلا 0 مطخلا

 يل نإ

 لبق ىعاشل كن هللاوذ دفنا لات مف هبدب ناب تسلدف تمد 24 مولع يسن يف ةرئلادخ 3 كلذيف

 تلاقو 3 نب :نيسح لاق نمانلا ا رعشأتنألاقف هتدقت اف كلذ لد :ةرعبناكو لاق ملكش نا

 2 طر فرعتأ * : ىلع ةغبانلا ما 1 نو 5 : سولالا

 يناودنم ىناذدف ناسح لاق

 لاق يعز نإ دمحأ انثدح لاق لعن نسحلا( قرعار نانا تال
 نا اا نييجاحلا نورقم مطخلا نب سبق ناك مجم دواد نب ناماس لاق لاق رييزلا انثدح

 نسطا(ن رح ل نذآلا طق لحجر ةلباح ةيار امجاق تاي قا 11 فا لا

 لاق لاقىجملا دوادنب ناواس نعىسوم نب نسح ىنثدح لاق ريب زلا انثدح لاق دمحم اسدح لاق

 ةءاحق لاق ه هارأ تح ًادبأ ًادحأ اومعأ الت تلاققف مطل نب سيق ى را امرحلا كا نك ناك

 تلاق مث ربدأف ربدأ ت تلاَقف ف ماقف مق تلاقو اهلحرب دع كف دل اق ف هام ةبرعشم يف هد>وف 7 هوبا



+ د: هضتانفنخلفاالللازات آلام
 .. ... . 1 . 

 لاق عن تلاق كفيض اذه باسل لآ 200 16 حر شاش ىأز انلف اطر ل 000000 0 لا و لل رد الع ارخو لسكر شادح أر اهلق الر لك أب هلأرما ارم

 هل ندا ةداساوهَخَر لات كرحلا تدلك عرق هن“ قداملف ق ير رثلا قبدص مطخلا م دق همدق 3

 هسمأيف هيلع ريشي ناو ةسإ 1 هل ءاح يذلاب ه 1 هيلا سّساف ه.سنق هيلا لخدقف شادخ

 امأف ناح دذنم كنم 0 تازام سصاالا اذهنا 0 هدنع 00 ةمعل 5:20 ثادخ هب بحرف

 1 مرو هند ىلا ا انيدان يف ائعمتجا اذاف هياع كن .عأ انأو ىل مي نبا وهف كدج لتاق

 شادخ هسااحامل هنو نع كرت 0 هعم تانقأف سسق لاَ هلتقاف هيلا تف هاد تيرخ ادق

 اد لافت نواقلا يلا 1 ا د كاش وم تلا كر و قط ترد نك
 قاطناو هبك رف هلبإ نم لمحي شادخ اعدم ه هدح لتاق الا لتقام هللاو هناف هوعد لاقو ينيبو مهنب

 نا ح قلطني 3 ناد هيلع راش ا 0 ما رقاناك اذا 2 لتق يذلايدسلا ىلا نتف عم

 0 0 ىلاعاتم دَحأف ىضراغ كموو 0 دك املا نأ هل لاق هلك نر ك10 نإ لباقتع
 4 مالي ساق لاينسف هدحو كمرتا ناف هنم ىعاتم 0 تح ىمم قاطناف كيلع تللدف - د

 ا مك عنصيال لدا ف1 لف كح مث كلأس ناف كااف هريغ كعم جرخأ نأو

 لح ئىثلك ءاطعأ صللا ءار اذاف هفيسنود هطوسب هدحو جرخي امنأ هموق نء صللا للا عد

 نأ ار 0 يناف هب ا هعم أوضع نآالا ينأ ناو كلذ كيف عو>ر لا هبامحأ ىمأ ناذ هل ة ةيبه

 ا هللاقف ع دا 00 ل و دي نع تح شارح لزنو هبا لتقتو هينقت
 سقايرت>ا هل لاق شادخ ىلع علط املف ست عم يضمو أوء>رف هباحأ أف هلظفحاف شا دخ

 هيلا راث مث كتتلفي الف ينلتق نا نكلو امّنم ةدحاو ديرأال لاق كيفك نأ امإو كنيعأ نآ امإ
 شادخ هل لاق هئم عر 3 هباكم تانث رخ آلا فاخلا نم اهذفناف هترمصاخيف ةبركاب سيق هنعطف

 0 وق نات زم لد امرك ااكف> ام لجذا نكلو: ةجوق اهط ن الا نووق نا انإ
0-3 

 لك يف انيلط ف او>رش -- الامتق هود>و اذاف 11 اوفتقا هودقتفأ اذا م 0 هدم ع تقأو هتلتق |

 ءرنأ اوفتقاف هموق يديعلا دعو كانه لامر: نم تاراد يق 8 لاق اوه>ر اوسني اذاف هحو

 اك رن شرد لاقأح فرعا د ناك وجر مث هجو لك يف ايو ل و عرش اليتق هودجوف
 ىلا عجرو مطخلا ل 0 را 1 قع اهلك مفاح رخ مث * امايأ امهناكم

 سبق لوقي كلذ ىف هلعأ

 اهءاقل عيطتسي نإ اف تنابو * اهءافصو اهنسح ىلل ركذت

 ( فاح لأ" دفا ةراجالو هل اك تكل كما دق كالا

 اهءاقر عابملا ف عواد تعسأو 0 0 طخ انو تحصااماذأ

 اهءازإ تاعح ل ةيصو * عضأ مف مطخلا و16 تا

 أو ىتللو ةفاومصم ةمحعم ريغ ءاحب 1 يوريو أمق 5: ضرالا يلا لص هنأ يا 00

 ىزي رم ا



 زوه١(

 اهءافأو ةمعن ىدأف شادخ *  رياعنيورمم نبا اهف 9

 اهءاضأ عاعشلا الول ذقن اط * رئانةئعط م سل

 (1) اهئارواماهنودنممئاقيرب * اهقتف ترهنأف نك
 يلأ نع هريخنا نشب زقيرم ةاكيرتا ك ذب هناق ىلكلا:نيااملوءلضتلا نع اع الا ها

 دما نب نيك كيدح م ناك لاق راسن الاب تر دحتالاغ نآكو راني راج ودك ١ ٠
 1 ةعصمص :نيب ضاع نب ةعسو نبا صاع نب ورع نم لجر هلتق ورم نب يدع هدج نأ

 لق موي سيقناكو 0-3 كك نُ سيقلا دع ىنب م لجو يدع نب مطخلا ا لكك كلام هل

 باطيف جضنأ امني لع سدا ع 1 تش يدع هب 1 نإ ىف م 15 لتقو اريقص 5 هوب

 تجف راج“ لعتعضوف مراد بإن دنع تارت نم ير كايف دج ومما رك

 نيدعاس ااديدش اد 1 وكلذ ىلع كلذ تا ا - ناكف كنج وفل ربق اذه ا لوك

 كاي لئاق 0 ني ا 0 جملا كلذ هل لاَقف ةط ين ن نات نس 0 0
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 تلق 00 لاق نم 5 0 ل ا
 اذه 8 ا "هلل وأ امه و نه ىنايريختل هللاو لا ءانفلاب اهاربق ناذهو سانلا توك 7 ام

 كلام هل لاقي ةعمسر نإ سماع نإ ور< يف نم لحر هإَتقف كدح امأ ي رهط يد 6 + يتج فيسلا

 يبا لتاق لتقأ تح يبتناال هللاو لاقف ربغ نكسي نمم سقلا دبع ىنب نم لجر هلتقف كوبا اماو

 ا وهةمعت شادذ ل كنك ريهز نبن تادح موق ن هك لتاق كام نإ ىناب تلاقف ىدحو

 هك وم وهو هيض لا يح هةتعاس نم نس 0 كنعي هئعتساوك رما يف هريشتساف هناف را

 نير انع هيلع ليخ لفك | سأرب 0-0 مثيلا يف ولدلا تطقسف هعطقف تفيض ريريخا7

 لما اة نم ا ملع قفنأ تم ناف همأ ىنعي زوحعلا هذه أ ينيفكي نه لاقو رمت نم

 نه لحجر 5 نم لك أي ناك اشاء هنم هلو يلا داع ىلا تشع ناو هل وه مث تومت يتح

 0 اصف 200 مظلا رع + هيلع 0 2 ريهز نإ شادخ ن ع لآ دمسلا جرح م 7 ل الحا هلانأ هموق

 تعلطافم 5 نه له ادت ىدان 2 * هفاضأ ل 0 د 5 ل هدح 3 هنا يلا

 1 رخال ا: كل هاكر 0 نهد ضع :عام هللأو تلاَقف 3 ىاانلا 1 0 هلاح اجعأف هللا

 ارو لك نع هنم رح رك هق 0 هلا تلسواف كديع ناك ام ىحر خاف ىلابأال لاَقف

 هن اح اح ضعبل بهذ ع ريهر 0 شادخ ا 8-1 اخ داق علا ا م 2 قابلا اهقش

 عم وهو ًاعجار سبق ل دكا لحر اذه لاف سبق ريخ هتأرما هتريخأف شادخ عجرو

 3 الا ناكمادق ين لوألا ناك ناف دادضالا نم ءاروو نودويرب لعاف متاقو )0(

 تعسر تره اوتطيضو تددش ىنعع تكلمومادق ىنعُعب 2 ناك ور مح عع لوألا نق كلخ

 هأ بدالا ةناز> و



 علو

 ىنارعالا نب لاق تدع! تطشو ا ىلعيهمأ لوش اه | ءاماتس اع ءأ اه وانغت أ زا مامنغو رع إ دنع

 0 || لاق ترطشو تح زءزاو َتاَيَو تدعاو تعيس تءسشسو تاطشو 1 لاش

 دش أو وادلا ناب هنو رهظ .حابو رطات قو هيمو ًارياش مسهف قكسال +

 دوقو ةقيدخحلا كاد ويةنسس» ءامو تان هش عجإوم 0 د حور م | ىماس بح م أ 2#

 يدع ل كلذ ليش ب رعلاو باقف حيباصملا اهاذودح 5 كدا 5 7” ا ماذو>ح حيباطملا ا د

 لدي سم لاقي ةليقثلاحولدلا و ةباحسلاةنزنلاو رص لكم ايجات نساك فازأ هل اهنا ليم درعا كنك

 011 1 دا عاسلا نجم لاك ئدبو نتي كلاسملا مننا سابلا نجدلاو القثم هب سم اذا هلمحب
 قف ناطب ًاللاو اع نيعارذلا ىليام ناكر( الاو ءا ءاضصيس هد نم دا راد نكح كلذوا ع هاونلا

 يطسولا يرحم يف رئولا قالطإب لوأ ليقث فيفخ سيوطل ءانغلاو مطخلا نب سيقل رعشلا نيمكلا

 د هلو ةراتخاوأ 'مطخلا نب سيق ر 95 1-0

 يه مركا (ين ربخأ ( ديزب . انأ سيق يفكو رفظ نب دوس نب ورم نب يدع نب مطخلا كب نك وه

 لوق قد ع ينأ نا ل لاق هبا نع قحسا نب ذا نا يس مومنب دان ددح لاق ءاللعلا يا نا

 مطخلا نب نبق

 فضقال و ةلثجالاف اوذح # 'اهتقلخ ءاننلا لوكش نيب

 لق م خلا و ناكو عضوم ا اذه نوينت# تفك نعانلا يردام اوذدح لاق ديزي أ نأ الو لاَقف

 2 و ةنضا لتاق لق غلب 8 و جرزلا 0 َّت رخلا 0 ةيراخ يفب نم لحر 43 ريغص وهو

 قريدعأ لاق نع ءةذلألا ناملس نب ىلع (.يربتخأف ) اهب ناكو تر ناب بور>ح

 ةنراح يتب نم ا نأ املا لاق يكد ناك لاق لضفملان ع ينباع اللا نب نع 5900 -_- نب 0

 أ مطخلا 3 يدع 0 ريغد دئموب سدقو هلَتَقف هلاتغا كلام هل لاق جررألا نب ترا نا

 ب مداومتو هموق رابخأ فرعو مطخلا نإ سيق غاب | ملف نيدقلا دنع يب 0-1 هلق لتقف

 00 ا ل ا للا مط حل مساوملا يف هدجحو هيبأ لاق نم ةرع سمتلب لزي

 سوألا ن م طهر الإ هعم نكي لو هموق ند مظع 0 ف ىف هد>و هباصأ أماف 0 ىدب هدلح

 ينبهعم ضوف ريهز نب شادخ يلأف هدح ]5 000 يرازفلا ردبب نب ةفيذح ىف أ قى > جرن

 محلا نب 5 كلذ 1 هود ره 0 تل لجرا ل هدر ف

 اهءاز |! ع 0 0 د نأ 1 0 ادع كرا

 ْ هةمطخ مطوق نم مطخاو ةساقملا ىو 0 ىلع هل> اذإ آسق هسا 'يغلا ساق ن » )0غ

 ' يزي ربت هت تا تناك ةبدرع ضأ مطخلا ىعسو ةمطح تب رص اذإ



 ( هان )
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 هدنعن اف ا نب رشا ىلع لَحَدَو 0 ايكو

 اهقادصتب ىحضف "اللؤ د ىدللا رمل 0 تيمس

 هتاف 0 50 َح د اطل ندكوف نسركام اذا

 امتالخا م 7 | 0 3 0 5 ل كلاق

 الام لدبع نأ صرتقا كتاف لهس نت د نع هدانسأنو ء عا ىلع هدم نعتسا لاقو مهرد ىنلأب هل صأق

 لاقنامويرهشلانم ىتباملف لالطأ 0 لاملا مهيدي نأ انالث قالطلاب مط فا>و را 1

 ردح لوح 3 ع ةدناك ا رق يح» تاب دق

 يرد لود د ناو 0 دع 0 اكد 0 ند

 ةروضلا؟ و 2 روص 1 د رك 2 ءاضيب قو

 ردصلا ةليأ ل ىلع 00 + نموتادتلا ل عف وم دحض

 ٠ هيف لاقف هل هفعضأو هيلع مهام مهاطعأف رشب نب كلملا دبع هريخ غابف
 ي رعش ُُق هابإ .ركشنأو *# هب كبح يذلا 3 ام

 ردحلاةرار>تلازفاوفع 23 را لد

 . ص يىللاط وا.> تمدام * هل تدم يذلا 0

 جاححا ما لدنع ن 5 مهو جا جاحألا ىلإ ءأ كلا ع 5ك لا ع لهس نب 3 0 ) لاقو (

 هل وقددشن اف تاهلاق ين ع 0 مهلوق تحوويس لق هل 0 فيحعد روش و ءاحم 0 00 رعش اعا

 ىدرذ ةراك ناو روم را 23 ىنغلا رامز 2 8 0

 ىد رع ىجهو ل روم كرد 3 قرع دخل ا 30

 هلوف ل يهنأ ىح

 ىد ل 2 7 5 لحللا 3 # هتف ع نءف نايهحو يدب ٍتسلو

 م رد يفاأب اب مملع ة هرب ات ا ّك هاذقو 0 جاححلا هل لاف

 م67 ةراتخلا ةثاملا نم هجم

 اياهم اع هرهعل حبا
 انارخ مولا ك0 كو اخ اظار تاط رلا
 (ماذوح حييباصملا ناك * اطقلا ضاير نم ةضوراف
 ايناحأ عتكل مولد ع ةوح لدا ند

 ءانرلا تاورسس نهةرمحو 200 اهنادرأ كرملاب حنس



 )؟١6(

 نوم نب سايعلا انثدح لاق ل مساع ( 0 ) هنع فرصناو لجرلا كدعضف ةفح ْ

 دقو ىدسأالا لدبع :نب تءءار لاق ا نب نع قدع نإ ميلا نع ناندعوبأ ينثدح لاق عئاط

 ثاسإالا هيعمل تاه لاق ريمالا 5 ةلوقم دفنا لاف اش ىندشن أهل لاقف ةريبه نءا ىلع لخد

 لا دمع نع .الاهنا يوربو جرذ ني> ثءشلا نب اه لثمت دقو ةميدق صو

 عراك "الا اذانلام نماؤلم دقو * ماش ويح يطع و يطع الو مي

 عئاورلاب ا يباو د كف 0 ةدع.اوةلكح دقو

 عقان توما نمر دحمب مكيلا * خسر للانمي رو
 كقنعتب رضل كتدشتةساو كتنما دق ىنإ الول هللاو هل لاقو هب هذا رعت نه ةريه نبأ بضغف لاق

 مكحال تناك لاق ندحرلا دبع نب مساقلا انئدح لاق د وأ نازل ل فح ندع ( قرخأ)
 هف لاقف نايوقلا عا ن : ناَكَف 0 ا هل تدل وذ املا لع ناك دقو ءادوس ةيراح لدبع نبا

 انخلا سم هلجر نم يكتشبال * اقسفلا دوسم كل لاخ براي
 اقرشأ قب قوف باغ ائينع * افوشت اذا هنيع ناك

 ىنئادملا انثدح لاق دمحم نب هللا دع انثدح لاق هللا دعوبأ ناز رمان تفلح نإ د ارح (
 000 افلا لدغ ني 6 ءاع لخ دف ماعطلا ىلع الي يدسالا ديزب نبرمع ناك لاق
 0 3 نبا لاقف ماعطلا يلا هعدب مو مالس || هءلع دري مم 0 احط

 اداس هريبأ الواو نيو لخب * سنداتلخ ديزي نب رمح يف

 اذاكر نسوا اامداق < قطع اظز لك ان هاتح
 لحاف ريثك نهدي .سيطلا هنقحف جناوق هباصأف ادح البخحب ناكو جاحطلا ةطرش ىلع رمع ناكو لاق

 هب حيصتساو نحدلا هزيم نكلو ال لاق هبصأ لاق هب عنصتام مالغلل لاقف تسلعلا يف هنطب ىفام
 ناوسم نت ريش نب كلملا ديعل ناك لاق نافع | امدح لاق قارولا نيسحلا 0ع و (

 مذ هضراعو اهم هءفاد ةزئاج دل يذإ لدبع نبأ هحدم الك ناكو ريمع نب دهم هل لاقي بن 131

 لو امن 5 فقوف هراس اذه هناكو كلملا دبع ىلا 07 3

 "أ ليلا كهل دام ون # ةقفلع ضورع قاله تيعلا
 نرحيال ىذلا فاعالاو نيللب * ةقيقح ريغ يهو كمآ حف
 نوهأ ل 3 ىوادي ىح # ه مو ا كاف نسال

 ا ةنرولإ ا هت ع نانع رجع نارطلا قاكذا
 ني نع ىدس الايك نإ 0 ينثدح لاق يزتعلا انثدح لاق يفريصلا نار.عنب دمحم (ينربخأ (

 لاش ناذمه نم 0 لدبع نبأ بطخ لاق تيهكلا ةيوار لهس نب دمحم نع يمالسلا 5 نبا
 لاقف كن ريعالو كتحضفال هللاوامأ لاقف هحوزس 6 حابر أ ا

 حابر ع دعب يناوزلا يف الو * لد.عنيادعب نايتفلايف 0

 . يحاكلل ةضرع  .حابر مأو * بر ضام للا دمحم ىربأف
 ا و سس وس ووسص سس ب



 )أؤه١ا(

 لدبع نبيكملاناك لاق يلكلا نان ءببأ نع ء يم ينئدح لاق دبر نا ندح(ينرخلا
 الوال ها هعم هح را ه.طتءاودحو هين ناكوناو يح ئرش ىلا "مان عدم ل

 هيئريلاقو مكمل هيلع - عزجرشإ تاماملف

 دل كرست احم م ندملا لاب كنج دا ئ
 وخلا وم ا رخذ ىو وكل < ىفدؤالا ف دلطا تارا

 سحألا نم ةئا'ا لكح يف # ا ندد نوكيو

 يرخمي هئيحم ءاضقلا ءا * هب ىادب ترفظ اذا

 # يبركاب - يف

 * اود ل امو نربص الف

 ىرمس قراط مهو هم

 ربصلا ةيزع ريغ 3
 ىرخ هلضش طاحا ين د هن قرأ تل ا هللاو

 قا رعلاب ريب زلا نبا رفظ امل لاق د عةبأاو + ينثدح لق ديرد نبا ( ينربخأ )

 روشسلو ثكلملا دبعىلا لدبي 3 ماش || ىلا مهعم 0 جرح هم هد ىنب لامج اهمع حر

 ةليل ل ديعل لاقف هدنع

 اول شدق ماوعلا ينبنرصب اله # تعفن ايرتيلو ىرعش تيلي
 اولز امح فهّدح ةيريلا ىلع د مها ديرشتلاو رس الاو لذلاب

 اولكت دقو ماوقا كزعل تلذ * دقوقارعلافانك ابكارالهما

 رعشلا اذه لئاق هنا يوريو كالملا دنع لاقف

 نم مو # ندد 30 0

 ل ىنتدح 0 هدبأ ن 0 د ىد نب ل ةدح لاف شفح 0 ) قرح (

 ىهناف ةفوكلاب ريسإ ةريبه نب 0 نب ديزي جرخ لاق دسأ ينب نم لجر نع يناجرملا و ع نإ

 ظ افرغأو قيرطلا يف هناكمل نانلا عمتجاو ىلصي كزنف ةالصلا ا دقو ةرضاغ ينب دحسم ىلآ:

 سعاشلا لوق :لثمتف ةرمضاغ يف نخل اولاق ددعسلا اذه نمل لاق هنالص ىخق املف حوطس ١١ نم ءاسنلا

 الاخ اراك نس الا + .ارضعم رضازعلا وم نك رتيالك ظ
 تافرسشملا نم أع أ هل تلاقف

 الاحم مث نلجو حينما ر " * ةفطعةرازف ىلع نفطعدقالو

 (نرضاو ةايخ ماقو ةيحالا ةيطادلت له لاقف لدبع نإ مكحا تنب اولاقف هذه نم ديزي لاقف

 نعدمصم نيءاطع نع يردعلا انيدح لاق ميا نإ نحأ ىنثدح لاق نابز رملا نإ فلخ نب دمج

 ه.قلف مهحلم ءأو ىانلا تأ نه ناكو ندحا جرعأ يدس اللد نب ناك لاقناث دحلا نب مداع

 ”افرعا تأ ضيغباي هل لاقف تن نم هل لاقف ةفحم ىف لومجم نار 5 0 ةليل نسما بحاص

 0 ةقرسال ليللا/ نود رخال صوصخللا ن نأ مت كناف كلغش ىلا نهذاف انأ نك ىلا نأ ن

| 
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 هنم هب صخشو هيلا همضو وزغلا هنع عضوف جولفم جرعأ وه اذاف هدرؤ هيدي نيب قلأو لمغ
 لدبع نب مكحلا لاقف طساو ىلا

 درجتملا 'ىس تويعلا ريثك * ينتدج وفين :درجدقل يرمعل

 درسا ءاضقلل ىنه تقفوو * 2 ىنامز 35 ال ىتيفعأف

 ةليل اهئاوف هيراوج نع ةيراج هل بهوف ةعيضلا لديعنب مكحلا هيلا اكش. طساو ىلا رمع راص املف

 لاق تنأ سانلا يأن م 0 ل ا رشع وأ ًاعست اهحكتف هيلا تراص
 لاقيفريصلا نارمع نب دمت 3 اي يرو عرس لمعلا اذهب تلاق ماشلا 100 و سما

 دمحم نع يعالسلا سنأ نب ذقع نع ىدنو الا ركب نب دح | اند لاق 38 نب نسحلا انثدح

 0166 نانندلا محملا نمو نيملتملا لع قمنا جاححلا برضديف لاقف ترمكلا ةيوار لهس نبا

 000 0 سالو د هل لوقتو اهلاهمضتق درجدقو اهب ل ا ًارملا

 ىنادحوف ىنتدرح دقل ىرمعل * كلذ يف لاقف ىنعأف جرعأ دجوف در 5 لدنع نبا او

 هوو اكان امهم داَرَو نكللا

 ديلاو لجرلا طقاسمتي 0 تا نجع ىديادللو

 نع باحنم نع ةيواعم نبدمحع ان”دح لاق ىزتعلا انندح لاذ نيطا وا يرحل

 لاقف ت>وز ' ك ىلع هل اولاقف نادمع نم ةأعا لدبع نبا جوز , لاق نافع نب كلملا

 دياسوو ةيداع طع ىلع # ةحهب تاذ ةيئاذمه تحوز

 دجحاوملا ءاسنلاب ياغي كاذك هنا رهملاب تيلاغ دقل ئردعل

 لاقتف اههرك اب لخد املف لاق

 يناعد مول نم يت اذاعأ

 زوجت ىلع تالد دق يناف

 ينارذعت مل نا موللا القأ
 نانبلا ةيضضخم ةمعقربم

 نارفعزلاب تجرضام اذإ

 نانورأ مويس ىتلظأ

0 

# 

 * الا رضخاو اهدلح نذغت

 #١ ينتداحو تلجد نا املق

 اد ال وجاء ادج ترص 3 يد نايزاألا رع ىتدم
 ىاقلط :نامحاص: انف < 0 ا

 يتافتدق نج ف.نعتلف « اوناق مهحكل ةعبرأو
 * يلام تاق كدالتام تلاقو

 #* فوبز ةساواو يروبو

 * ايهفرمأل ةل> ةعطقو

 3 افلأمسف تيضر دق تلاقف

 ناندا نمو علاط رات

 ناقرختم سلفم ابوثو

 نالب اقم 4 موع اندو

 نادهاشلا لوقتام عمسيل
 نام 3 و عسأ الو * دع فلا اندنَع كاامو

 ناوهلا نم لب وطلا ي دنع مكل# نكلو تسسالو عيس الو
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 نب رمعناك لاق ين ءادملا نع زارا ثرحلا نب دمحأ انئدح لاق يلع نب نسحلا (انربخأ ) دلو

 دب الا لدسع ل : ؛ مكحلا هءاحوكالذبب ربعي ناكف هل أ عم هوبأءدجوو الخعم يدس الا ديز

 ممجاح هلاورك ذو 0 ارك ل 03 5 وهو هلا اولذدف ةحاح 30 هموق نم ةعامح هعمو

 لد ب نبأ هيف لاقذ اهضشر 1

 اداكالو ضخ وأ اناعد اف * قرط يف رلاهيدب نيب 3

 اداس هربإ الواو نيجو مْؤا * سند نمنابون همس ىلع الع

 يعمصالا| نعرمصن فأن د لوحالا نسحلا نب نفعا اند اقشفخالا ناملس ن ع ) قر

 اميد يف لدع نبا تناعتساف داولاب نويد 0 ىلع اطتناكو ةفوكلاب ةرسوم ةأماتن :اك لاق

 يت> اهنيد يف لدبع نبأ ماقف اهسفت هحوزب امم ضرعت تاعحو جوز يل سيل ةأرما ينإ تلاقو

 ا 9

 ك' ىن “ب دن ىن وما منول | خل نا

 هنلا تدك ءافولاب املاط املف هاضتقا 7
 يلاب >- نه كالضول. .>ح عطقف نزل ىنم تل واح يذلا 1 .طخعرس :

 لام نا كلذ كعلا ٍتنكو * 2--- نبأ فورعم كاطخأ اك :

 فلام ا ةلحاعن آلا كيلا 3 ةنامسحأ هل لات لاق ةقوكلاب شن نا أ لدبع نإ ناكو لاق

 0| لزب : نافلأ لاق لباقلا يف نافلأ م كي || بح تقلا هل لاق هاا انف لباقى فلا لاذ لباق يف

 5 ح لاق .يناركلا انثدح لاق 027 ( قرح ) هش ءالعا اهو ريش نبا حاف ا كلذ 7

 لاق ىدعي تثدحأ ام هل لاقف نا نب كلملا دبع ىلع لدنع نبا لذ د لاق طبقل 0ع يرعهلا ش

 تلاق.لاق اهاامو لاق رش نب :ىلاسر تاو لع تدرف وق ندا ف

 يلإح نم كللسو ري كسضق < متلو دا ل
 لام 5 ى كلذ كك تتم ود رش نافو رعم كاطخأ ام

 نسحلا وبأ ( ينريخأ ) مهردىنلاب هل سعآو كسفنب تركذأام هللا كال لاق مث كلملا دبع كحضف
 يدسألاةيواعم نب ده انندح لاك ل يلع ن نا, انتدح لاق ىلبلل رحنا نت سحور ىلا
 يدسالا لدنع نبم <11 ناك لاق نافع نن كلملا دنع ىثدح 0 ثرحلا نب باحنم ينثدح لاق

 امقنلا رع لغفشل ءافح هئم ا رق ناوصح نب رشل ًاقيدص يرضافلا مث

 لدبع نبا لاف اراوز انل تنك دقو انتكرأ كلام لدبع نبااي لاقف

 اساي كلاون نم بلقلا رمضأ + ايلظ اين كاع تاك
 ساب ٍكنرجم نأ ريغ ع م د ناح تدق 0 0

 اسانأ تدرأ اذا ىتلتس ن * اورمنباي يبتدرأامقطأ م
 اناهو د امج قم تانك نك وو كيد ند

 ىدم الا( ل ) هاسكو هلمح و هلضوو اسمحدم ءانش كتم ديرت الو سيسملا كموسنال هل لاقف

 ثرحلا نب باحنم ينثدح لاق ةيواعم نب دم ىنثدحو لاق يزتعلا ليلع نب نسحلا انمدح لاق

 ةنامزلاب لتعاف يرضاغلا لدبع نب مكحلا يزغي نأ ةريبه نب رمع دارألاق نافع نب كلملا دبع نع



 دل رثغ .يم دادزر اف« ودل ةزصآ لك برقا
 حز 0 رس 19 انفع قمم قلع مسقأف

 ربكب ن ع ينادح لاق يزنءلا ليلع نب نسحلا انثدَح لاق يفريصلا نارمع نب دمم ( قرت (

 كلا 1000 الا لهسنب دمحم ينثدح لاقيمالسلا نان نب دعك نع ربنا نعو يدتعألا

 هملكف ةفوكلاجارخ ع ناكو يمرمتلا دفان ناسع ن دمع نار اللا لديع نب مكمل نا
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 دحس هحولاىلعوأ اعب رصختي * هفنكح قراف زاكعلا ذا انالك

 ديلاعمتماق لجرلا ماقمىرخ او + اك ١ للا لاو رش
 يدسألا ركب نب 0 ىنثدح لاق ليلع نب نسما انمدح لاق يثريدلا نا رع قنا نع را ١

 ةفوكلاب ةطرمشلا 32 كلا ةيوار لهس ندمت نع يدس لاي ءالاشلا رح 1 نب دمحم دع لاو

 دقو جرعأ الئاس قاف عصا ذاك لدبع نبأ جرخو خرعأ 5 رامالا ىلو مث جرمعأ لدحر

 لئاسال لدنع نبا لاقف هلأسي ريمالل ضرعت

 ناجرعلا ةلود يذ_ف المت * سّملاوقماحتلا عدواصعلا قأأ
 نالجر اءيلكل انموقاي * أمم انتطرش ريم داو ١

 ناطيشلا عبارلا ناف انأو * ايدو كرما قري ذاق :
 ديبع نع شفخالا هينثدحو هنع فكي نأ هلأسو مهرد يتئامب هيلا ثعبف ريمالا كلذ هتايبأ تغابف
 لاق زيزعلا دنع نب رم نع ةناوغ نع مكحلا ندم نع خش يأ نب نايتس نء يديزللا هللا

 كاش نكد رغشأللا| نعم لدحر هيلا محو ةفوكلا باطخلا نب دز ا نم رلا دبع نب ديما ديع ىلو

 ا ) قرد ١ مع نب بوقعي ثيدح لثم ثردحلا قان رك ذ ذ مث نيج سعأ اعين اناكو لهس هل
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 ليقثلا نم ديعا ان اءهف نأ ياللا رك ذو تايبالا نم يناثااو لوالا يف يطع 7 يرحم يف

 قحسأ نع يلد ولا ىرخ ىف ةناتسلا لمز حرس نبال تاسبالا نه هدعب امو ثااثلا ينو لوالا

 نالأ ةمبرأهيف حد يذلا نأ ديبع نب دححأ اركادو شا نع يطل ولب لوأ ليقث م .هاربال :اهفو

 نبا ركذو قراخمو ميرس نبال لمرلا يف نانو كلامو ضارغال ليقثلا فريف يف نان اهنم
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 لاق انا كلذكأ و ا لاق كذك هللاو 0 : اقاوم رج هللاقف لعف نا ةباز نبا وه لاقف نشل هل ليقف
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 قئراصنالا تبان نب 2 ْن 1 دبع نب ديعسل 0 75 و فحا شم نم كيا

 د 0 لبيع ي يلا نيالميو يس 4 لبق فيقخ 000

 0 هد لا نع هلت

 ند 007 معي نا انببحأو اعان ام وم ناكو 4م مشح 51 ف أ لحر ائعمو قّقعلا ىلا م طا

 0 نأ ب 5-5 نحتو نات نم 0 اقف عت هوو ل

 داغ يننا ىنيمرصتال # ىدابلا كبح ركب مأإ ظ
 دازلا نم اءاتمإديرأو حو ل 1

 ًاعاتم ليرأ هللاو ةارلا ن م 0 دير 1 صو 7 0 فلل املا بوف لاق ةثحلأو هداحأف

 ناكن ا كلمأ ام تقتعأ ةطشاملان| ل لوي لاق ىمْلا ءأ كينان ألاقوهربأ نع فك 1 ” هازلا ن

 1 موريْخا ر ا بوبأ نعام 2 نع دامح نع ىحي نإ نيسحلا هب ينربحأ هلق دحأ عا مأ كان

 كلملا دنع 0 ناماس مايأ ُُق ضار لأ ةافو يك كلذ كعل هلاق امو او نعكسانلا "بيكديق :

 نب عفان يلو ناكدبلولا نال ناسف ةفالخ يف تام هنأ هشالاو اه 1 زيزعلا دبع نب رمعو أ

 نع يحين, نيسحاربخب ينربخأواهبتام من : 20 مط وتساو نهلاب ماقأو ضإ رغلاهنمب رهف 2 ةمقلع

 لاقزي زعلا دعئدحأ ) نر ( هربك اسيا اور سم ينربخأ لاق يبسملا نع هيأ نع دامح

 هبلطيام |ريثك ناكو ضي رغلاهف اخ ةكم ىلوام ةمقلع نب عفان نأ ا 1 ىنبدح لاقةمش ن نوع انثدح |

 امو هيلا عفدهن اهمدخ ناك هي لعأ يلح و دخل ااقدنا و> الزان :هضعب يف قختسا وهنمبر ف هش مف

 لاَقؤ ةمقلع نبعفان ين قلق هيلا مع ترفق لاقاسط ك اهّولع راطعلا نالاف ىلا اهيرصول لاقو هل ة ةعلر

 [1ل1و كسل راي رح اف هتمقام لاق مل تاقفا منك ١ نأ ردقأ مف هللاو ضيرفلا ةعبر هذه

 ترسف هيلع ساب الف رهظي هل لقو هطءا لاقو ريناد يناطعاو ام اه الق تاعفف لزتملا ىلا يعم ١

 يفوق الدلع ااتحا ةلح هذه اإ برهأ نأ ىغزي نآلا لاقو عزحف كلذب 516 1و وردم اهبلا

 نا يور آد ه ىنئدق قحسا ( لاق ) هب دهعلا رخآ ناكف نملا ىلا هتقو نم جرخ مث هدب

 0 تاقف يب ينار املف لاق انرافسأ رح ان قاد ىلا ىلا زاد 1 شيرلا
 عيبلأ ءانعاي ىل نولوقيف يدوع لأ ينور موق نيب ش «رعأ 0 نرتب كو تنأ قاب اق

 تدعو 10 داعمأ تنك اعأ يخأ نبا لاقف كلهأ اهفذ 1كم يلا عجراف هل د تلف نلحرلا ةرخآا

 تئالكأ 6 و انف هلام معاك رات بلو ناكل اذنه تنظرأ ذقو هوحنو كنبأ مم اهب
 نه ي

 نم ةيناثلا ضورعلل يناثلا برضلا نم هنا لوق. نا ىلوالا زجرلا فارم نم هلوق )١(

 لصالا ححصم ها لماكلا
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 اهدنع تنك ىلا ترافثاج ينراست مليح رجا راح دما نم ةلاسرب ةيراح ينتءاحذا ىل ةيراح

 ديلولاو يرئام تغاب ىح يدا ىف تف كلت تناك ام ةذل' نم اص 1 تدجح واف ى 5ك

 كيدنح ىف" انلزام لاق ,ننمؤلا ما كححضت تيك يذلا هل لق ا كدب

 اي سانلا لجأ يدنع نا نام : ارم هل لاقف هعم ضيرغلا 0 ناكو ا د انزلا

 هتلق "يش نا نيئمؤملا را عمسأ اقف هاعدف هاه لاق ةهعمست نأ كلل لدكرف اديدح يم

 نك هور 00 نم ورم رعشب ينغي عفدناف

 تس وص
 ىركذ: 01 0 نيملعتوا * يرسإو 2 1 يفا

 نر لع ىتان ءأا ارا كل يرام نوكو

 ردع م تاق 0 1 نا« ةينمب كرا قل يننيلا
 رطم مل ةباحس قربكحالا * يننيدعت يذلادع للاف ل اه

 رسعع نسالو ان ميرغل هلا اذه * الحاعزج سيل ونويدلا يضش

 ديلولاوورس د تاق لاق مص اب لوأ لش هنط و ضار غال ءانغلا نأ شبح نك ذو لماكلا نم هضوزع

 فافخلا ىلع نب ْنسحلا ) نرخ ( ا يضقو اكاد هلاصوو كتيقر هذه رمعاي هللاقو كالذب

 مدق لاق .ةفوكلا لعأ نب ليسر دس نق ةناوغ نع نادل ع دع ثرحلا انئدح لاق
 يدهن ا تي آر كاك لق مالسلا ينم هن زكا لاقف اهدسادل نكو هلا يآ يناسرأف ة ةفوكلا بيصن

 كوبأ َِ دق لاقف هل تاقو مالسلا هنأ ا غش أماف ىلصي وهو ةعمج موب يف هتاف تاق امت ًاعشانل

 تددر تانلا ىلا تيوتا تمح رج املت كام غلب اف هر يلقلا نكلو عا موب يف دشن أال ينا

 لمح لوق هيدشتاف يندشنأف لاق منا تاقرعشلا نم عش ا لاق هيلا

 ىلا نا اصب نيملعتول 0 ينرسسو م 5ع طظفحأل ينا

 ا تحن دقلو لاقام نود الا دع 1 هرد هلل كنا كنا بص لاف ةمدقتملا تايبالا

 امأو تكف لاجل كير اندر أ نأ و دخلو رمش يف انقدس تاع نا مث هيلع نوذتحي الاثم
 دامح ىنثدح تايزاا د# نب نوره ( لاقو ) ف عاام 0 | ان 0 يبأ ِ روف امد ا

 نس نا مرد ف لقا نهر تاوصا حس سارا ها ء قحسا نب
 هن يف هلثم غاصف انْ توصلا اذه لثم ىلع م غد ديزي انأإب هع نم

 داغا ىتأا يم علال <« يداقلا كح رك ماب
 هنم نسح ا عم 2

 هدم توفلا ده هيما رم

 هس وضص
 داغ نا رسصتال * يدابلا كمح ركب مأاي



55 ( 

 دعيسأ. اذإ ىلا ىرقلا ىداوب # ةلبل نت له ىرعش تل الأ

 لليل اءانملا لست نوت كارامو + ١ ةللزهدلا نم يدعم نيذل] لهو

 دعا ضو تاحاملا ىناطت دقو * تواش دعب ءاوهالا تلت دّقف

 نوكي نا ههشي سلو قدسال هنأ 0114 للا ىف قاطع لقت فد نلوالا نيدنلا ف
 ةزاحإسن وين ل ,ثدَح نع-رصنلاب ىل قنات حرس نبال هدعب امو ثلاثلا يفو هل

 0و نم نإ دك نع ماشح نإ ديلولا ينثدح لاق ناسغ وبأ ينثدح لاقةبشنبر مع انثدح لاق
 يعامعأ يلل لاقان رحسا املف خيشانعمو 1 ىلع انأو يعامعأ عم تجر خلاق يوزخملا ىماس نب
 نم هل ادوع جرا دق خشلا اذاف تلعفف هلمح فى 1 لاا هللغ لمجاو كبح نع لزا

 ' ىنعو هب برضضم فالع
 اورمشناف اودغامل * رك ذلاضيرغلا جاه :

 ضب رغلا لاق ارت نو ناك ضل تلف

 ا بلا اذه هنن جم 8

 تس و رص
 اورءشناف اودغامل * رك ذلا ضيرغلا جاه

 رقسملا نوءض لق جد س لاش ىلع

 كا كر مال ل دنع نيف

 ضب رغلاهيف ىنغامل ضن رغلا هلع فاقلاب * ركذلا ضيرقلا جاه * رمح لاق ىذلا زجرلا نم ةضورع

 قحسا ذو نينلل هيف هل نأ سنوير اذ جيرسنإإل ءانغلاو ةعيبر ينأنب ردعل رحتبلا * هده نعل
1 

 فيقخ رخآلا نأ يعاش ءطا ركذو رخآلا ر 5 ملو رصنبلا يرحم يف قاطم:ل | علا 3

 لوو نصير لمرا فيجتداو رش تانك 0-0 لقفز يمفالا ليش ضي رخال هيفو لمر

 ساو باتك يف توصلا اذ.ه

 رفقم ظاكع يذب * رضحم يداؤف جاه

 اوما نتخ ةورمت# | اونزاوام اذا 3
 اور.شناومكلل نم * اوسرعف ولزنا ل
 2 0 د اممخأل 0

 مدق كلا دبع نب ديلولا نأ يدعس 11 دو لاا نع دا نع يحي نب نيس لا ( ينرخأ )

 لاق ةعسبر ينأ نب رمع اولاقف اهنع ينرب# ملع لحر نم له لاقف ف“ ١ يتأب نأ د

 من هثدحمب لمس هعم كرو ءوتاع لاقف ءورك ذف.داع مث هابأف هورك ذفلأسف داع مش هب ىل ةجناحال

 كاع تنك لاك رئاآلا اذهام لاَقف ارم هروهظ ىلع ديلولا يأرف ةسقل ىلع هحاصل هءادررم لوح

2 



 ( ؟مسو)

 ًارئاز موبلاو آب ًالاط 0 مكيلع مالسلا تلقف ةارتل م او درا ترا ىلا

 ركذا ذاو ىنيضىلع 0 تا ليح در.هللاو هماعةن. دياب اطل وَ هيرب ود 201 كا نونذاتفأ

 اهمان تنادلف مع تلاق كيلا رظنأأ تح ىل ةزرإب تنأ لهف ركذلا نس >اق ا تلقو هلضف

 5 عل تعدو نييدشع ا م كابوتام هللاو مم ىف اخأي تلاق مث َفَر طع ع تزرب 7

 تيبلا رع نه مون كح ع ا تلاق مث رفصعلا 0 ةعدشم هنو ص ةفدلم ىل حد 1

 يدر قعردم تاددنأو كلذ تاءفؤ كدربب ةشأ هو هفدلاملا كوع نررتل مث كتعردم نعلختلو و

 ىلبإ لا تفرصنأ م 3 راع ات م النو ُّط انثدحمو اهانع تع تاسالا | ا ف يناح ل امان

 0 1 نه تفرصنأو 0 هه تبزدف كيعم لاق ة نه ةرظنو ليج درو هنشب هفحلع

 تدنع (ف ةنئو ليج ثيردحي مو او ضارخ نم رم ةرظنس ا سانلا ندا هللاو انو

 نم كح طق ناحورب تتحعوس و اا كلذ قح ىلع ضير هاا هب ينَع امو هب انأ

 ينهو صيرغ 0 ةنيثب و ليمح

 م ريإلا ادد ُق تر د ىلا تاودالا هذه ةماسل 0-0

 امنه ةدحأو هديصق نم اهلك يهو

 هس وص
 ديزيو اهح يمني مولا ىلا * لز, رف ادياواهنم يوما 3

 ددح وعوزهدا كاذب تقأو #4 ينال تينقأو

 دس دن امف اهخ الو < ًايلاط تدع 3و ىح نأ الف

 دير رسما وش تبق سنو اع اموت الماش ل اب
 دود> ك:دفينرذعافكترزل * ىرت ىتلا نويءلاالول اهلوقالو
 ديزيو تباث تلاق نكللإ نم # ا ةئيشاييلام تلق اذا

 دعي كنم كاذ تلاقو تلون رتل لعرمت را

 عباسلاو سداسلاو كلاثلاو ىناثلاو لوالا يف ديعمل ء اغلا وا رمعم نا ليجع رسعلا لإ ولعلا نم هطول

 يعاشولاو ورم رك دوا ةلاب ب ور كعو قحسا نغا ىطسإلا ير قف ماسلا لوأ ليقث هناسو

 مهار 1 ىلاو ضرغلاىلاو دسم ىلا تست لق تسد ةيق ناو ىلايلل ن 9 4 القت هيف نأ

 ف 3 نبال رصنلاب ليش يلا لوالا تاسالا ع نم ةمدرألا يفو ءايش أ لم نع ا هلوأ

 ءانغ هك ديما هذه لذا اطول نع لس: كا ,سداسلاو ثلاثلايف قحسالو

 رضبأ تان كوسؤم دهر اا
 «9 ' وص

 دوعن. نينا ىو - اريهدو *  ديدح تانشلا' ناعيرت تيلءالا

 ديهز نيلذس دق امو سيرق * منأو نوكل انك امىنغف



 نسحأ طق ءانإ رأ + ضضفم مدا هضخقم ةبريصم طي نيلهف حدقو رجغ رغنم رع اهف

 0 ولا 'تنئآام هللاو هللا ةهاايت تاقمت تيور تح نبألا نم ترجو محن كنود تلاقف هنم

 فرشلا قؤف ةرحشلا هذه ير“ له تلاقف ًائش قلاَص نم تركذ ذ لهف ا

 اهبيزجحو تمقف امابو ىنبب ليللا لاح مث رح 0 ضو 0 0 سع كلل ناك تلاَق

 00 علا تينأ يح تج 0 تسورو 00 ار تق لا

 أو ل نه تءدععف تك طا 0 دوق لاقف سس يدلاب ا 5 رم ا 0 1 تيا

 دق لاقو ءادعصلا سفنتف هل اءمفص وف حدقلاو ةفحصلا نيءانالا ةفص نع ناس مث ع 0

 كول اذا تح دق تا دخلا لاا تيطتاوا 1و رمل ل تاك ذ ذ مث كيو كتبلط تضأ

 1 دق نا نط املق لكلا رجع حزعينم ساحو هنم ندي مال ىلا

 وح ادماع قلطنا مث رخآلاب ىدرتو اهدس حاب رواق ندر اهنم جرختتساف هل ةيبع ىلا م امه هتقمر

 كلذك 5 مم تدحطبا آر نا ل اذا َى م ا.>ف يداولا تنطيتداو 0

 هتيحاص اذاو نا تاوريسإف |ءرمالك عمسأ 0 0 تالا نم تنفق ف رحش ىلا هتقبس يي ْ

 اهلًاسوا ماع ملسف ضرالاب قصل هناكل للاوف ى احا !(ةؤ ديعب ريغ ا ناك ي 5 لقأف ة رشاد

 اهعم ةيراح ترمأ من هع كك لدم هتلأسو همر 0 هدعبأو 0 3 تعوس داعب < ملاح ن

 اهدش اف تاقام ىدشنأ تلاقغ رذو لك أاملف اماعط هبلا تب رقف د

 ديزيو اهح يمن مولا ىلا * لزي رفآديلو اهنم يوطا تقلع
 دحاو لكك عوق حبضلا ىلإ تت راغاف ةنافتلا تعلا ي>ارجم الو 2 2 نالوش أم ناندع 1 مم

 دحاو لكو تءحطضاف ىلب؛ ىلا تمت تي فرضنا مث 8 طق 4 ا عادو ندحأ هب 4 أعيم

 يتح مث ىنب اخأأي لاو مث هيدرب عفرف انحببصأ ام دعب ءاخل هب 0-0 كك تدك 6 ةوطخ يثع | ا

 هنوعد مث ًارورس سانا لك وهو اماع ا ىلبإ -ت 3 ءاحو تيلصو تاو م مان يه

 امدحأ ىناطعأف كوللا هتسك امث نادربو حالس أمف اذاف اهحتتفاف هتع يلا ماق ًّ ىدغتق ءادغلا ىلا

 رمعم نب لبمح وهاذاو يىل سىشاو هئيدخ ينثدحو كنع هن ر>ذام “ يش يبه ناك ول هللاو امأ كفو

 تلق اهدشن نأ 1 و 3 كل لهف اهدنع: نم 2 رصنم يف اتايبأ 2 دق يفا ىل لاقو ة ةيلس ةأرااو

 ندعم عن

 ية ع 03 ع 2 ١

 يم ناك نهد ىلا تدم مث اهمئا سم لبالا تذخا يت تثكف فرصناو ىنعدو مث تايبالا

 ىدان مث ىرخالا ىلع ايجشاوو !عف زفر ىدحإ ات تنطق الجر نا ةريقعلا عفر لصأو )01(

 ىنح نبا صئاصخم نه اه ةروقعملا هلجر يأ هتريقع عفر سانلا لاق هنود ىلعأب حرصَو



 ( زهاب )
 | ئل

 حف بابلاعرقف ليس نم كلذ ىلا لهو ت13 لوحدلا بحتا ىل لاقف تالا نا تود
 - بح درف تملسف تدب ىف ةعلاط سمش اذاف ت 5 سولحلا لطن ذو لخدا يل لاف

 ىلا تأ رط ع ديعمأب لاَقؤ ًاقلخو النو اي ا ىانلا ل اذاو ةييلح سلخ لاق

 امل لاق طق هعمست مل تن و ككاو تاقف كنتوصب لاقف ىنتقرع كو كمادق كلك تلق

 كلوقب ى د ل كاد تلقح تاقف اذ "ع ايندلا 0 كيعم نكن تاقو هب كتف ع تدنغ

 دير را ىوضن تيرقدقو #* اهلوق س نأالا ايشألم سامو

 قو كيسا نا نير هللا تملعا ل ل
 هضانم البشما د ردكم مع ج2 (ناغ ننال اسا لت ساد

 تنبَعَو تاس امل ا وح توصلا اذه كتنغف هنغأنأ تهت دق توض هل ليس كلذ لا نك مو

 ةلاطإ لقتو ثيدحلا ةلالم الون دابع ايأي يل لاقف ةحاح كل لهف تدرأام تودعام هّللاو تاقف
 ةيدملا ىلا تعح رو ىدلع ساتلا لحل هلاو هدنع ني تيرم ردع كم تيكا
 تركو قع قدم لحآ وهو الا [اننإ ترار افا هفايكو هيل نييضصو هاش ا
 ةلنضش تذحأ دق ن 2 ف رعشاا رخو ليح ةصش قدح ااسإ تفرع ىنتل تلقف هنثيو اليخ

 رك نأ كدر نادل ليقو روهشم ثيدحلا اذاف كلذ نع تلأسف ر لاو اجلا يف هلك مالا
 لاقف كا عسي ا | ريا كري نالف هل لاش ممم اذ. مف 3 ةلظنح يغب تأف هن دهاشع

 ثكأ 0 لاق م يلع مق نع كولر لع رع ل عيبرلا يف يلبإ يف انأ اني من

 ىنأس مدل نأ يدلا 0 ىلا تغاب تح تيسشناف بستناف لاق ةلاغنح يي دحا تلف هللا ديعأب

 رمح احب لال نسا مهناف حفسلا كلذ ىرت له هل تلقف اولز نبأ ةرذع نب نع
 اك تنك ع لي مرعب .قوسلا دمام ىاطعأوا هللاوف يلا هعناطصت ريخ يف كل له

 نك ىف ىلل>ر ينأ ريغ كرخأ الوانا نم : اجل لاق الوأ 2 نهو م تاقف هيلع كل ين

 ءامدأ ةركب مهدشنتف مباح يف وقلادجكناف مهنأت نأ تنار نا ماايفينيب ن وكيام موقلا ءال“ وه

 ةارلا نا تاقو توكل ا ا الاؤ كاذذ غش كلراوركذ ناف ةمتبلا نم ءالع اهنح ر 3

 الإ 0 نم اّنب الو كنيع همصت ادا عض ..الو مهدشنتق لاحرلا ىريالام نايرب دق يدلاو

 قلاض ممدشنو مهل تيشناو تءاسف 1 روز> ىلع مه اذاؤ مودل تدناف هسف مدع

 تن 1 اونذا لاحرلا ىرتالام نايرب 31 رااو يد هصلانأ تاقو ا لآ مب داتا 0 يلاورت دب

 1 يناذاو زابلا يدا اذا ىح امش كور "ا مهدشنأ اّنب اّنب 5 رقتسا مث اني اهاصقأ

 تاقف تاب ةيالثب اذاف ةنافتلا ىن» تا لل تن .هذو توين ه تعزف و تعطعو 0

 لام كد نأ محزو لحر يف ا ا يسفنل تاق 5 مهريغ دنعام الا 0 دنعام

 هرذأو م ىخرأ دق وه اذاف انني اننا ىلا ادماع تفرصناف تاما ةنالث نع تز< لوقأف ةيثاإ مْ

 كتلاض تبصأ دق هللا ديعاي مهنه ةيراج تلاقف يتلاض تركذو مالدلا ىلع درف تءاسف همدقمو
 ةفحصب ينتتاف تلخدف لخدا تلاق لجأ تلق بارشلا تيهتشاو رملا كيلع دتشا دقالا كنظأ امو
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 (. يف .قاغألا



 :هلا نم ريخلا اذه يفام ةبسن )

 فب
 تس وم

 يدهج مهل كد لا اورهظأناو 27 اهلالح نه اهموق م يفإو

 قل اء رش لع لحأ مو انردخت + :اهوقإ .د 9 ىموق اوبراح ولو

 قحسا نع رصنبلا ىرحم ىفقبابسلاب ليق' يناث سضيرغلل ءانغلاو ريثكل رعشلا ليوطلا نم هضورع
 ن نيسحلا ( ىنربخأو ) لوأ ليقث ةيولل هبفو ا 5 1 راجتلا اك هع نإ شح رك دو

 0 3 0 ىنغاب دقو ضيرغلا ءاقل بلط ىف

 هك السأ الو 6 هنن كا سنأال ءأم 35 لم ل امو

 0 نع اولقساف مهم ةشاط ناف هنأل ةيدغل نأ 1 5 3 هعئص َنلحَلَوأ هنأ ىنغلب ناكدقو

 - 2 ىنطك اف بايلا تعرقف هتاف هلزنم ىلع تللدف هنع 5 1 و 00007 لجأ نم

 2ك ا ينا تلقف ضيرغلا اهف و يل لاَقف د لدا ف ناري هلا | ضع تلأسف

 نا تلَقو كيك 3 ينبح و بايلا تقةقدفؤ توحر و كاس صار هاا 3 | اولا 0 اجا اق بانلا قد

 ليم رعش 3 0 تينغف تدق مويلا ىنعش 0 ىانع ىنعش

 مهفا ينخملادسعماب حيصي اصب الا ترعش اف هدنع ىنانغ فءضا ين*وتي مل تلقو ىسفن ترقتحاو
 ىنغو تخبلا ىتداي هيف ينذل ىذلا ىلمح رعش ينع قلتو

 ه©

 سس وص

 م4 هتلر 2م مو ضلرغلا 226

 د ا يوضن تبر ةدقو اهل وق سن الشام امو

 دودج كندف ىنرذعاف كتبتآ * يرتقلازوملاالول اهلوق الو
 ديت اكل تافاع د ع نطايدجولا نم يف> |امىلباخ

 ديرأ نهريغ داهح ياو # ةوزغب ليحاي دهاج نولوش

 دوت نود ل ديف لك و # ةشاقنا نمهدع كيدح لكل كو

 هتايضف تدعو يف ىلا ربو همم ندحأ عما 5 ايش تعمسس دقاف لاق ليوطلا نم طوع

 هلثم ناو هردقأ امظعت و ةسفقنل 0 سانلا نم راتتسالاب رع هلا تلقو هسفن 2 0 اع ىلع

 اع لك املف اجتاز ةنيدللا ىلا فارصتالا تدواف لاح راا .هلوادشتن اال و: لاذتبالا قحتسال

 تقرسأف كوعدي ضيرغلا نا ىل لاقف تمجحرف كي ؟لغا دسو حض حتاصب ذا ديعب



 ( مهن

 ع ع ع 2 3 ا

 ارثك رمشب ءانغ نيح تكس لإ شارل لآ را رف هل تاقف فلخعت نا لبق أرمس ضيرغلا
 ينثدح 4 2 3 هللا كعع “ لاَقف كلذ ف تسلا امو د اطالح ند اهموق ىرأل يفإو د

 اةيواعم ننديزب ةنبا نعو هنآأرضا ال12 نسالادشا م بارع ن تلا ناك لاق ينأ
 دا_.ع ىلع ةرم تدضغف كلما دبع نب ديزب ّ يو رت رماع نب هللا دبع تذب موثلك م 0 و

 نملجحر ىلا اكشو كلملا دنع ىلع اهضغ.قشف بابلا كلذ تتاعاو هترحش باب امن ناكو كلملا

 أ اهبان رمع يفآف ككح لاق تيضر نأ كدنع .ىلام هل لاقف يدسالا لآلب نب رم هل لاش هنسان

 | تعزف لاق كلامناقف اهيراوجو اهلاومو !متتضاح هيلا تجر فت مالسلاب اهلا لسرأو كانت لعجسو
 لاق كلامو ناق هدعإ اهيبأ نمو ةيواعم نينمؤملا ريمأ وه ياكم تملع دا 2 1

 نق لولا ان تلف ردع الانتاف ا كارما لاق همحاص اهدحا لف أهرغ ىل نس يانا

 نرك ذف اماعنلخ دفافدي ىلع اذه ىنبا هللا يي نت وح رفةداعلا هذه نساتلا دوعأ ال لاف د

 تعد تح نازي مف لتقي هللاو ذأ ع 0 يبضغ ند عنصأ فيكو تاقف اه كلذ

 كف دق كنا دده نينمؤملا دم كا محا حيدح ل لشاف كالا وخد رد 2 * امرمجحأف اهءاش

 تتيح [4 2 الول هللاو اما" تلك درب مْ تءلسو تليقأف تحلظ هللأو دق لاق لوقتام كليو لاق

 نا هرك ا! ينا لاق افع دقو يللولا وهو رخالا لق تدراف هاتف رحالا لع يده هيذبأ دحا نأ

 ةيواعم نيئمؤملا 5207 ٠هناكم تفرع دقق نيئمؤملا ماا للا كدشنأ تلاق ةداعلا هذه سانلا ع

 يت>احربي ف كلوه لاقفامامقف هلج ربت ذخأ ين جح هب لزت لف يناسب وهو ديزي نينماوملا 3 نمو

 تايف كرثأ انيآر لاق ت اا نينم"وملا :ايلاغ كلملا دبع لادا نر ع حار مث احاطصا

 كل كلذ لاق ىلانعو قبب لاَ يدلول ضئارفو راند لاو مف امو ادعي ةعررم لاق كتحاح

 ماع كملف نيتبلا * اهلالح نم اهموق عر 0 #2 0 ءشب لثع كلملا دبع عقدنا مث

 ديز هه رك لو هنأ ف هب قت فأل دع ناكذإ هيلاوم هتهرك رعشلا اذهب ديزي ينغ املف داراام

 يف نيئمؤملا 0 هب لثع لثم رهدافاو ها أمبع ناك ال هب ينغ 7 اهقار ءشاا اذه لبق ول لاقو

 كغ لبق. أمل ةنعش الانا ناف ساش نب ورمت رعشب ينغ الل هريخ م هللا دبع 3 لاق نيملاعلا لمحأ

 لعءح 0 تتاح ل هب درو املف ساش نب ورمج نب رارع عمهسأرب كللادعملا جاححلا

 هتحاصفو هناب نم كلملا ديع حدف ا هنع ارارع 0 يش ىش يف كش ابلكف هورشي كلملا دبع

 الثمتم لاقف هداوس عم

 ممعلا كلا هذولا م * حضاوريغ ن 2 نالوا غضاو

 ريمأاب ا مع ا كليو تكحت | م هل لاقف كلملا دبع ظاف اكن هلوق نم را كدعضطف

 هل قفاو ظح لاقو كلملا دبع كحضفوه هللاو انف لاق ال لاق رعشلا اذه هيف لبق ىذلا نينه هاوملا

 كللملا دنع تالاثو "0 دير ينغي نأ ضي رثلا دارأ اهنإو هللا دبع وبأ لاق هحرسو هتزئاج نسحأ مث

 يف هب لثعام هبقعي نأ ةأوأ 0 ىف دب لمت اهف هءانغ هللاوم ةهارك نيس املف ماظعلا روم الا ُق

 واع يف ساش نب ورمخ رعشب هانغف كلملا ديعل ناك مظع حق



 )غ١ (

 هتيقلف تارم عبس نع ةليالا 21 ولا كرام يف عرذأ عبس اهاثم رب م ًاشرف هسرع

 يشو هيلع كحان تام الف اذهيف َى -- 060 ي ا لك نستح ١ اياب تلاَقف حبصأ ن قرا ه2 اط ةالوم

 ديال امهنأ 0 لعفذم ءاق ارملا حال اذا برعلا تناكو ةناق مي د ىلع ح حاس 1 ةْغاَق

 لالخ )١( هف ناك ةناتلاق كحاووأ ن ٠ 3 م تءئصام ةشئاعاي اط ليقف هدعب جوزت 1

 جورتأال نأ تدرأو ةبا رق يب موقلا برقأ ناكو ميت ينب ديس ناك مهن. دحأ يف نكت مل ثالث

 ينأ 0 ناواس انثدح لاق رام نب هللا دسع نب 9 ةشئاعو يعشلاو بعصم ربح ) يف ربخأو ( هدلعل

 واط را 5 نمر زلا لبس عصم عر لاو و 5 دع انزبخأ لاق خش

 نينغملا ثدرددح نم عَ ركذبلو هام ثردحلا قاب 0 - * يعشلا دس 1 دج رش ل 8

 نبا لاق يبارعالا نار نع تتاكلا ليج نب دمع نب ليم نب ا 6 قرح ) رامع نبا لاق

 0 0 ملا تلخد لاق ىبشلا نأ ين 0 ا كرا" 7 يفرخأو راع

 همدقت ىذلا ا 0

 (توصلا اذه ةبسن )

 تس وص
 نجادأو اهح طل مويلا ىلا * ير اش رطندل يلي نمتلز امو

 ناغضلا يلع ىليل ىف لمجحمو #* رشعم نئاغض ىليل يف لجو

 ةقو شلح نع ا ا ا دع دربك رعشلا ليروطلا ن نه هضوىع

 لاق ريثكل نيتنب ىنغ اذا ضيررغلا ناك لاق هيب نع دامح نع ىبحي نب نيسملا 0
 دعا نب دير, مدقوبهنانع دج نم ناكو ةنانغ نم ين يف كلذ لوقي نكي لو 0 يجيرسلا انأ

 نا [ذهب انف ءانأف ام ضن رذلا ىلإ تعبف م كلما

 يدهج طتحصن اشغاوروظأ ناو * اهالج نم اهموق يعرال تو
 يدقح اهموقىلع لمحأ مو ًاقيدص * اهموقا تذكل ىموق اوبراح ولو

 َت وصلا هيلع داعافدي رب اب يندنغي تح ديزي انأ وعد لاقف ديزب نطفو تكس نأ ضرغلا ىلإ ريشا

 وىدسالا ساش نب ور< رعشب هانغف كدنع امتيندز لاق مْ 1ع

 مذ ريغب ىنهمويلا نابو تمدن * مدناوو بايشلا ىلع يمداوف

 ٍرلظ دقفناوهابيردعا ارارع * دري نمو ناؤملإ ًارارعتدارا ا

 يف انذخأ دقو ثيدحلا اذه هللا دبعابأ تندم نا لاق ة ةيلس ةزئاحم هل ل ري ب رطف لاق

 8 هلثعل و 5 دياز مودق 00 رع وبأ لاَقؤ ل اعل أ عماس ممم ناك نمو ءاملتلا تاداخا

 لصالايفهححصم ها ةثلاثلارك ذي ملو لاصح خسنلا ضعب يف لا لالخ هلوق )١(



 0ك

 كوذلا ل اقثلأ نك هو ديعمل ءانغلاو ا رمعل هنأ لاشو صوحالل رعشلا طيسملا نه هضورع

 لاق مالس نب دم نع هبأ نع دامح نع يحي نب نيسحلا ( ينرب آو يامطلاو ورع نع رشا
 نهريغو تايشرقلا كم لها ءامنو اا و ايرثلا اهتءاح هللا دينع نب ةحلط تنب ةشئاع تحح

 اع نا اهيعادق تناكأ قاطلاو دوك نط ترمأف اههلع ةونقالخدف ءاح نبق ضيرغلا اكو
 جرح يتح بابلاب ضيرغلاو ةشئاع هب اط ترخاامةاههو اينراخ ارضمو ةةيجاو لك

 تبهذوكان 8 ناقف ةشئاعنم يبيصأ نيا ضيرغلالاقف فاطلالاو علخلا نويدا وج عم هنايأ وم

 ليج رعشل ينغي عفدناو مارك تنب ةعرك اهناف اهنم يظ# ذخآو اة حرابب انأام لاقف انبواق نع

 دعب رازملاف اهاوت تطشو * د داوفلا للا ترك دوت

 37 تلاقو تكحت هتأآر اماف لخدف هوتاه هسفتيرك ذي بابل تالمع || ىلو» اذه مكليو تلاقف

 دك اذك كلذ يش ىف انوص ىدنغ تأ نا هل تلاق مث اه هل ترحخأ - هل تعد 3 < كناكع

 0 يف اهاننفلاق مالس نبا نع بهذ هل ةتمتس يش

 حادا مح ا مويلاهملا * ىبراش رط ندلقلَن ه تازامو

 قاف ا ليل يف لمحبو * ةئيغض موقل ىليل 2 نحو

 تملع لهو هللا دبع يبألتاقف قحسا لاق تلزجأف هتاصوو د قام تودعام هل تلاقف

 ددسملا تاخد ىبعشلا لاق لاق نأ د 0 3 لاق كلذ ضيرغلا ت تااس ملو نيتيبلا نيد كردح

 ندا ىل لاقف 0 تهذ 0 تملسف هدئع.سانلاو سلاح ريرس ىلع ربي زلاا نإ بءصع ان اداه

 م هج وتف نم ٍ اليلق سلحف ينءساف تف ادا لاك 3 هّقْذأ م ىلع ىدب تعضو يح توندف

 وحن يضمو همم تلخدف لخدا لاقف يلا تفتلا رادلا يف نوط اءلف هتعيتف ةحلط نب يس ومراد

 تمةفريمال اهنبار ةلححلوال امناو ةاحح اذاف هعم تاخدف لخدالاقفيلا تفتلاف هتعسو هنرح>

 0 ةيراح اذاف فارصنالا 0 مو نوال ته ركف 0 تعمسُ ةلحملا لكَخ د

 بءصع ا ةاحطا فحس عفرو ةداسو ىلع ل ساحب نأ ها! سعأب ربمالا يأ ىعشاي تلاقف

 ل ناك طق وو اف لاق ةحلط تب ةشئاع انأ ذاف لا فحسلا مفرو رببزأا نبا

 3 يح نمو لاق ريمالا هللا ع ١ تلقف هذه فرعت له ىبعشاي بعصم لاقف ةشئاعو بعصم

 ىعاشلا اف لوي تلا ىليل هذه نكلو اللاق ةيعلط ثني ةشئاع نيفلسملا الا د

 تحريشعلاناك املف تمقف مقف تش 0 مث نيتيبلا رو يبراشرط ندلىليل نم تلزامو *

 يدب تعضو تح 0 دف ندا: خل لاق قاو املذ تملسف دحسملا ف هريرش لع نلاج وه اذاو

 كانا>دأ م يردقأ لاقهللا وال تلق طق ناسن الا كلذ لثم ام تان لع لاعف ىلا د +صاق هقفارم ىلع

 نيثالثو مهرد فال 1 عع الاخ ةورف يبأ نب هللا دعىلات تلا متي ام ثدحتا لاقال تاق

 يرام وايام راصقلا د لعو مهرد فال[ رقم هل تفوصت ااه لك لجأ دئهوي فرصلا قام

 مْ امرذع ا أ ناكو 6-1 ننمرلادبعنب هللا دبع دنع ةشئاعتناكولاق ةحاط تذبب ةشئاع نم

 و تدهموةرياباهب ]ع ةرمعم نب هللا كينع 5/ رمع اهحوزت مث اهنع لتقف تءدصم اهحوزش كله



0 

 تيع هب نك تااقف هنينتو هيلا نقوشتو هثيدحو هساحم نسحو هفرطو ا

 يفاو َىَح نهدش ضيرغلا هعمو هلحاور ىلع اهافاوف امتءس ةلملل نيروصلا هتدعوو الوسر هيلا

 ةالصلاو ماس و هياع هللا ىلص ى ِي :لا ريق ةرايز ىلا قاتشمل هللاو ينإ نط لاقف نوفارصنا ناحو ردفلا

 تول فرصن | من ائيش ن ا طاخأال نكلو هدحس» يف

 ادع ليحرلا ناك نل ءاوثلا لق * نفاد ق ناكل لإ بايزب ملأ

 لحبعتي ؛ يثب كربخأ نأ ديرأ ىلا ضي غاي ر ع اق 3ع ناك اماف هعم ضيرغلاب رمت فرصناو لاق

 تلق دق ينا لو هلهأتنأ امو تش انه. :كلذ" َن «٠ لعفأ لاق هنق كل لهف 0 كال ىقبيو و هعش كل

 دا تيحاو ينإ نهرحاو كلذ نمدشت ان وذا ىلا هب ض.اف ًارعش اهف انك يتلا ةليللا هذه يف

 كادف تاعد اط 0 ةنكح دح صقف ةئيدملا ىلا عجرو معلا ضار هلا لش مأ ١ لاق ًادصاق هف

 5 رو رس و ريح ي سلوا تلاق ًادصاقكلا ينهجو هللا ءأقنا باطخلا نأ نا يتالومو يتدساب

 رع ينامح 4 ةعسر ل 0 نا كادف ا لاق هللا هظفح باطلا ١ كهحو ميكو تلاق 0 لاق أ

 اهدشناف لاق هتاهف تلاق هايأ كدعنأ نأ قرع

 ادغ ليحرلاناك نيل ءوثلا لق * ادنأ دق نييلا نأ تيزي ملأ

 داو نسب ةوسنلا يلا ته>وف هدغ يف را نام ءاع 0 اف هحيواف تلاق هلك رعشلا

 تلاقف ضي رغلادانغف هلام كاةدر كا نبا هتينغ دق لاق عش هيف تلمت له ضيترغلل تلاقو رعشلا

 اال ا ا انام رع هتف قس كنا الا ةعر ىلإ 3 ل تك
 كاندزا رمان دازول ةنكستلاقوهيلااهّسف دف مهردفالاةعب 0 نى د فلات لكي هطعأ

 د ومرح

 ادغ لي>رلا ناك نيل ءاوثلالق #* ادفا دقنيللا نأ بايزب ملا

 1 ريدضلا "الا رك اىلع امو 0 ةدهاح نيروصلا ةليل كفلخح دق

 ادحويذلاق وف هب تدحودقل * اهفصانم نم يرخالاو اهخال

 ادك انعالا للا اذكهو دع تجرب يوت نأ قارااماهرمحا
 "ال لا اهدس !نانل هفالو عرش نال حلاو .ةعيبو ينأ نبا رخل نععلا ظيسلا نم هضورع
 لبق فرفخ ضب رغال نحل هيفوو رمع نع يلطعس ولاب ل رفيفخ ند و وا نع رصتلا يرق

 هل اود لاا دهم نمسانلان ءولوالا مثعبا رلادل وأ كلاملهنا رمغرك ذوداح و يءاشطا نعءرصنبلا

 وهو اذه ريغ دعم هلمع ىذلا ندللا اح كلذ ادفأ دق نيبلا نا ةحاط مأإ #

 ايو 2
  ادغ ليحرلاناك نيل ءاوثلا لق * ادفا دق نيبلا نا ةحلط مالي

 ادحسوا ناكرالافوطتاذنم #* تزرب اذايرديال ىقارعلاى سما



 ههفقم ةويح

 نيكل

0 
01 
0 

 + اا
0 
 يا

 ١)١خ١ا(

 سانلا نم ىتل نك ريكو أ ريغص اهو نعانلا سجأ نم نكد 1222- كد انقرمع مث هيلع

 نتفف ًاتوص سانلا ندحأ نم ناكو ءانغلا نقلف هيلا ءانفدف انراوج يف حرس نبا ناكو هببسب ًاتنع
 هتايلوم ضعب تناكو هع دا جيس نبا كلذ ىأر املف هنوص نسح عم ههجو نسحب ةكم د

 هيلع تدتتبا دقف ًاسحي ايس تأ نأ نا ينم لاقف امو ينءاخخ اف زربف ةحاينلا هملعت

 يدسالا :رارخأ رعش قاس تاوصا ىف عفدنأو ين» هيعمسأف ظ

 ركب نمو نإوع نه نقلا تصحو + ىعنلا ىذ نينام كلا اظكدا>

 رجاالو باوت نم ليل دنع هب # ىرت امو الد كنم انيللا بحا

 تعمس لوقف اا موب لك يف ناكف نحلالا اذ_ه ىلع هحر و هف 0 ىن انلقو هان ذكف

 1 كر ظ نالف رعشب 0 اذك توص هيلع تدنب دق عيطقتو عجب نا 3 اتوص ةحرابلا

 اثرهس انا عمج ْق 1 1 ا 5 ةعامج عمتجا 0 ةلمل كيلذكل اناف هيلع 0 نع كلذ

 ةعسر نانا رعشب اننغي ضيرغلاو انتلل هيف

 0 اهاوه ىذلف ا روكا دع يرانا نع

 يف نا ضيرغلا انل لاقف انتع زفأو اننثعذ ةفلتخ تاوصأو احب ًاذب نع لف للا ضعب يف انعمس ذأ

 ضيرغلاةمغت هتمغأ اذاف هللا اي يانغ هياع ينب ف جا و وص تاوصالا هذه

 ةابللا كالت ءاقدصت اج

 وص ١ 9«

 شبح نع يطسولاب لوالا ليقثاا نم هنْلطلو ضيرغلا هانغ ليوطلا نم هضورع ناتييلا اط تفاح

 انمو رصنيلار خا لوا ليقثث هيف ةيولعلو لاق
 «© ' وص

 رسل :اهاوه روان مل * روكيلادج ز لآ نمأ
 روغت يده اثيدح تناكو * اهراد تدحأ مأ روفلابأ
 ريسط» يداؤف داكف اهلا # ةرظن ىنم فحم ترظن

 ريست ليلب ًاسمشتلخ امو *« ةلغباي يرق معلا ي
 وود لول ردد * فرشتسم كنأ ب 1

 لو ليقث فيقخ طاسل ءانغلاو ةيواعم ن ا ديزيل هنا ليقو يريمالل رعشلا براقتملا نه هضورع

 هلوأ يطشولاب ليقث فيفح هيف جربت نيالو ورع نع يطسولا
 ا ذو دامحو يما_شطا نع ريصنبلاب لمق# ىلا ضارغال هيفو #* ةلغب اهب يرمست سمشلا يه *

 نبي نيسحلا ( ينربخأ ) رصنبلاب لوأ اليقث زرحم نبال اهف نأ ش هرح رك ذو جماح نع 0

 دا رع نك دف عمتجا يريب زلا بعدم هللا ذبع وب أ لاق لاق هيبأ ع نع دامح ن



02- 

 قم كاذ نم ناعش ىذلا ناعف د اما بالا اذ نذل دقو نحف

 رايدلا تكبو هتأطخأف ءارعشلا هتدارأ يذلا رعشلا هللاو اذه لاقو قدزرفلا حاص

 يناغ الا نم راب راسو رم هديصق يفام هيسل ؛انآلا م واخالا هذه رئاسو رمعةدصق قام ةسن )

 هرابخأ عم ركاذت ًارابخأ اهل ناف ليمح ةديصق يوس

 #3 اههبو ينال دولاب حصان ىردح * اهلوا يتلا 1 ةدمصق ( كِل ن١

 و
 لزخلاقاخلاو لدلاتاذةزيننع * ىماس هللاب ءاهشلا ةلغبلا ىف

 لعنلاب لعتلاكلو ذح ى ىذلا لثك ها ىذلا تفرع انتهاوت 0

 لع نكرم يعاشت املا نيرت + انلهاو ءانع اذ اهلا ناق

 يلعسولبلوأ ليت يناثلاو لوالا ىف د. ءانغلاو ةعمبر نأ رءشلا ليوطلا نم هضورع

 ل فيقخ تلاثلاوب يناثلا يف زرح نبالو كلامل هنأ ليقو ىح نب ىلعو ةناب نب ورم نع

 هّيق ىذلا وهو يلع ولاب رخآ فيفح ىنثلاو ليقث لوالا يف 3 نيالو ياشبلا نع رصنبلا
 يف ةبايسلاب ليق# فيفخ امهف مهاربالو رصنلاب ليقث يلا“ كلاثلاو يناثلا يف كالاملو لالهسا

 ( اهنمو ) يملا نا نع يطسولا ىرح

 كسوص
 نمناوم ديشر لوق' عمتساف * رئاط يباق ترا ا

 نجأ وأ يف لأ نا 0 ل قوتك نجل

 ندتحلا يدل ريثنلا تبط * 3 قت هجولا نس

 ورم نءعيلعد ولاب ليقت يفاث حرس نءال ءانتلاو ةعبر ينأ نب ردعل رعشلا ديدملا نم هضورعع )١(

 لهال هنا لاَغ لءر امهفو ثااثلاو يناثلا يف ضيرغال هنأ يملا نبا رك ذو ةشئاع نبال هنا ىلدو

 "يد 32 5 هلو ليقث هيفو ةلبإ بحاص سنوي نب هللا ديعل هنأ لاّقيو ةكم

 نب ليعمسأ 2 (َع را قحسا ةرمض# هانغ هناو يملا ئىدتكحلا نع دي هنا هريغ

 جزطا ينل ةشئاع نءأ ناك لاق يي نب دم ناسغ وبأ انندح لاق ةيش نب رمع اندح لاك نس

 رئاط يبق ثرملا ابأأي * ىف :ةف الق ًايجش ءانغ قدك نأ طم لال كنإ هل ليقف ففخلاو

 --4 ضارغلا 0 أ ثدحملا ع 0-0

 لاق ضيرغلا لآل ىلوم نع ةيابع نب بويأ ن 2 نع دامح نع يي نب نيسحلا ( ينربخأ )

 ةانركتأ يد اندحم امو ا ل ب 21 نك هلأ نك د دقو الوم حف يىنثدح



 )ؤؤ١(

 ا لاك لاق ضِ سعاي اذهام هل اولاقف 1 را كالذ لعمق د هب عرش ا ا 0

 اعذاعش 1 نا تدراف ام :اح ىلا انم ناك اع الع دهشت اهليذ ةعفار ةما ايقلا مول هب تءاح دو

 مويلا كلذ لع

 يتق ىلا باصألا موي .ينبرقف © اهنيبو ينيب دولب حصان ىرج
 ىلهأةبقر يذريغثدحاف يع #3 لص ا

 ىلثم هلع سميا ىرس كو #2 تكرا 1-0 2 يلام الد

 يرحم يف رئولا قالطاب لهر حرس نال ءانغلاو ةعسر ينأ نب ىمعل صخشلا 0 نم هذورع

 ليقث# فيفخ ضي رغال هيقو كلام ع 4 نأ ننكر 3 1 قا يف قحسا نع رصنلا

 ربل لو ل دق دلو تحل ددعو يع الو ايلول
 نافهوبأ ين :ادح لاق من نع حاص تناولك( *دح ) هنع يطس ولا, ليق# يات زرحم نءالو شيح

 الح ل ناك ة 5 0 ندع ا ماللس ناو ينتادملاو يبيسملا نع مهاربإ نب قحسا نع

 الم ناو.لامح نم ا ةنملا ةئارلا يف رم نا لايف اهاثه اذ_ه لاق ةديضصق اذه لاق اذا

 لضم نم سانلا نم هنع ءالعلا ىنأ نا يمر ا هب ينريخأ مف ريبزلا لاقو ةيماللا يف هئم 0

 اسف ةفلتؤم ريغ ةفلتخم لمح ةديصق نال اذه لوقأال نأ وره ةديصق ىلع ةيماللا ليج ةديصق

 ع و١ تايبالا ةيوتسم نوتملا ءاسلم ةعسبر ىنأ نب رم ةديصقو دهملا دلاوذو دحيالا علاوط

 ( ينربخأ ) هب همالك ريعو هياع عراد ع ةيطاخم هتديصق ىف بطاخ اللح نا ولو نذل فان

 نع لح 20 * ىنثدح لاق مهاربإ نب لما نب د# ىنثدح لاق ريب زلا اندحت لاك يدح

 ةميير .ينأ نب ردع هل لوقي يذلا وهو يموزخملا دياولا نب ماشنه يلوم ةدبان ناش رطل ينأ

 نعؤمديش رلوق عمتساف * رئاط ىباق ثرحلا انأإ

 امف لوقي يت دا هاديصق ليج دشنأف حطب ذل ال.محو ةعسر نأ نت ربع ثدهش لاَ

 لحل :اح انا تدبأ وأ ةنثب * ىلي- تهرصزا نوشاولاحرفدقل

 هلوق هدشن ا لإ ا نزولا اذه ىف تاق له تاطخلا ابأي لاق مل 3

 سيحس اذه لم لوقأال هللاو باطخلا انأاب ت مه للمح لاَقف * 0 ىنيب دولاب حصان ىرجح #*

 لاق ءالعلا يبأ ن' ىىرخلا ( ىفربخأ ( 0 و دخلا كت .طاخم ءاسنلا يطاخام هللاو يللابللا

 رسلا مظعت يف يورباه نحت ىف نك الالعل دمع تنآر لاق 1 نب رييرلا اند

 1 لاق ليعمسا نبدمم ىنثدحو ريب زلا لاق #*# ىلثم 0 سلا قع رش نكلو #*ر مع لوق

 سالاطلا 0 نب ك1 0 ) بائإعاب ل. و ةعسر ىنأ 0 < عينا انا لاق دانزلا ىأ

 ع لا رم عمس قدزرف ملأ نأ ىئادملا نع رار اق ترحل نيدح |(

 هلوقىلا غل *اب اماف ةديصقلا هذه

 ( ىف قالا 0



 هلوقب اهمتحوتاسالا

 ججمن ل سنا ءأو * ئياذامو تدبحناجملايف

 نب لمعمسأ ) قر ( هرعاشم ن ع هانإو هللا م ع ذأ ري 27 هللأو يع ءاطع لاف لاق :

 يأر اق يعوز4ا صقوالا ةكه ءاضق ىلو كاف و لاق ةمش نع ر 2 لاق س 5

 #١ جدوولاةبر انلع ىح يح وع # ىنغتي نو 4 هب سم ذأ هل حان > يف هلل متانل هناف هل سوهفافع 2 هلم منا |

 رح تبرش اذهاي كاقف .هءاع فرتثأف

 يبللاة تع نب ةزح نع قحساينثدح لاق ةبش نب رم | :.دح لاق دلو لف قيمدا+ قدح"

 ا وذ تاو احر طاو ءانغلا 20 ترهش لاقو هل ف 0 5 6 ءاطعن 0 لاو

 ءاطع هل لاقف هتكرت حبق وه ىل تاق ناف اود كتنعأ وأ تخرب نأ انا .قلاط هنا لاف

 هانغف ىف تررضادتف كه و:تاه

 ( ىنريخأ) كني ترب دقفادشارز آلا بهذافج< مل وأ تحح كانهدلك هللاو ريذلا ءاطع هل لاقف

 ينادح لاو دمحم نب ةريغملا ىف ”دحح لاق هبورهه نب مساقلا نب د# انثدح لاق زيزعلا دنع نب 0 !

 نم هل 00 أ نإ رحفلا# نييدلا نم ين دح- لج رولا كومار تور

 نا ا يف 0 : ىتاف كلذ ريسغو تاع ءملأ هندملا فرط 0 1 هنيدملا

 اهع انيزح 1 نم اس 7: اذا 7-2 انيضف يي" 2 لاق ع لاق قي ا ناأن 0 هما

 زوج هناك سلج لحر اذاف اناذ دف هل ندع قع يبأ 8 0 رعصق 3 0 أهأبز ت6

 يدهأو كلا اهوشت قع ءىبأنباهللاقف ارك دقو ني رثلا وه اذاو كلذيف كش اال ةضاخم ةيربرب

 من ائيش تعتصام لاقف 1 تءاشخ هل ةيراح ةنالؤ عدا لاق عمل نأ + هل لاق مث هعم ناك ام هل

 1 هدنع انقاف لمو هنو أ تفنن د بويل ع داع -- ىنغو هباضذ لح

 يلدع ة 2 قبي ف صوخشلا ديرأ ينا ق مع ىف ا نبا هل لاق مث ريثك هماعطو مئاق هزابخو

 را خلا هب حاص انزربو انلحرا ا. اف هتلحار هب 11[ فرع الو ع الو

 رحمقلا ة هروص ىلع افلا نوعبس اذه انعيق نم م رشح لاق ا مو هيأع هللأ 0 | نعاوورت ملأ

 انح رثخ عييقبلاب اهقدن نأ شاف ل هلق ل قع نا نا هل لاس كلام

 ( ىنربخأ ) عيقب هلا اهانقد قح ضير غلا نس نلماح 4-2 لخد و ردتعل م أ نا ا

 ف 2 صل رغل ءاا جرخ لاق هنيدملا 85 صل نع 1 نع قحسأ 60 داح نع ىحب نب نيسحلا

 توصلا اذه ا

 يل ىلا ةبامحلا و ينيرقث 37 اهذبو يناب دولاب حمدان يرح

 اد هةعاسا هك ةولخلا 2 مالغلا اوملكي نأ مهملأ ب بلطف هحبأ مالع ميك ناكو موقلا رورسش د

 .فردن اودل 00 1 طخ تقنعو اماس 00 ا

 ضي رغلا نسفعاو موقلا ىلا مالغلا لقأ هتحاح يضق املف ةرخصل يراوت تح م الغلا عم قاطناف



 3 ديفا 1

 ىعبسلا ريثك نب ريثك ىلذاق لاق قشب نإ دبع سر لاقى نإ د اسد لاق 3
 تاقف اهلع هب كبأ أ 6-8 لق ىل لاقف ضي رغلا ينانأ ايزثلا تنام ال

 00 -سسوص
 انلحكتف تيكب دمر نمأ * انيعمدت كلام نيعاي الأ
 انوا هلثم كوحشف * اوجش نيكيتةضب تنام أ

 نيتييلا نيذها يف ضارغلل ءانغاا # هب حوني اه كو ا ْنَم 3 لاق اج ماع هب حانف
 لاق ءالعلا ينأ نب ىلا د كرا ل هيفو ىكملا نب نع يسلب لك فيفخ
 نع لحما نإ دم اننح لاك ع عكو ان ربخأو مالس نب دمم ىنادح لاف راكب نب ريبزلا انثدح
 ل نأ اضيارر رح ند نادت وعشان .,ع دام هاورو ريرح نع مالس نب دم
 2 ةأرمال ةلح حيرمم نب راعتسا دقو ضارغلاو حرس نإ املا لخدف تد> مالسلا هي هيلع
 ةرير>يف كل هنانحو هش فو وا توا وصاا 2 6 يندساب حيرس نب اط لاقف اهسلف
 هفف هتمدق ايأف هيف كيلا ا نأ اندرأف ضيرغلا ينعي قسافلا اذه هينعزانف اكسم ءولم جرد ف
 اهانغف هاه ت تلاقمدش

 0 0 الإ كنإ د جدوطا ةبر انيلع يجوع
 د داعاف هذ 8 ضاىغاي تلاقو داق أ حرس نبال تلاقف هابا اهانغف ضا سعاي تنأ هياه 10

 مكيشأام هرب يف قحسا لاق ا ايا ىرديال درالاو راخأ ني 1 ازوبلاب الا يع ا
 ا نا عىردنال ناسا يراوخلا ا ْق توقالاو 0 الا

 مد توصلا اذه ةبسن 2

 كس وض
 5 ىللعش الإ كنا جدو طا ةبر اليلع 0

 ا د 2 اع ُ تأ 3

 جيه ىلع الا تنال + هلك الماك الوح ث
 جحح م يه نا 0 نب ىنه اذامو تحح نأ لا

 ىج ع هلوق 0 بح لاق ام ع

 ضي رغللهيفو ورم نع ىطسولاب ليغ يفان ص ا ءانغلاو 0 قدا و عييرمسلا ند ةضولا

 رحاللو ورمع نع 6مل وأ لق ثلاثلاو لوالا يف قحسالو شب> نع يطسولاب كرا لف
 آ مىحلو يئاشطا نع ليقُ فيفخ ةيواعلو ىكملا نب نع ءرصنبلا ىرحم يف رصتخلاب ليقث ينان هيف
 لاقرش نور هللا دنع انتدح لاق عكو فلخ نب دم ( ىنربخأ ) ًاضيأ هنع لمر فيفخ

 لاق هريغوأ دهاجم نب باهولا دبع ل ىنادح لاق رذنملا نب ميهاربأ ينثدح

 ركذو *« ةيناج ىل تجيأ ينإ * يجرملا لوق هدشنأف لجر هءاجف حابد ينأ اليمام كلا
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 تسل وص

 اراطوالا ةماهس نم ىضق دق * اراكتبا دجما حئارلا ا .

 الع ا ىداؤفف * ايلخ ةادغلا هملق نكي نم

 اراتعاو ةحح نيرهش لك * انيلعامتح ناك جحلا اذ تيل
 نم طسوالا ردقلا ن م هئلو زرح نبال ءانقلاو ةعسر يلا نب رمعل رعشلا فيقخلا نم هضورع

 ا ء دا ةياور نم ضي رغال نأ هيفو ىطسولا 5 ا امقثلا

 قدس يف ,؟ لاح لاق ةيش نب 0 أن ل الاق ساوب نب ليم م يرصهويجلا زيزعلا دبع ا

 5 38 اه اولاقف ةليل تاذ 0-0 اوعمدجا صل رغلاو 2 نا أو أدنعم نأ نخأد لاق مهاربا نس

 جارخإ ىمأ كم ءارصأ نم اريماز 0 سن وب نع او ص دان أ ربغلا 1 اذه 0

 نقلا 00 0 تا عرار نق دم

 تحس وص

 ركاب قرفتلا نا للا ادحا نإ اع ده دعم ىلعا نم يبرأ

 سعابالا مزت نأ الا نالهثي # امكلع ليما ماد انثكم اف
 اوطخمو ادام لع هوأتف لاق ه4ساح لاو هيسنب ملو 0 اذكه ليوطلا نه هصوىع

 ينغل ضدرغلا عفدأو

 1 ىنغل ع 1 كا

 املا دق هقارف تحل # يدوجوسرئايلدولايددج

 امْزَتف مطاج اودري نأ * الا توملاو ةايحلا نيب سبل
 هوفعتساف ريم الا ىلا سانلا عمتجاو هري يف سنأوبإ لاق ن نيلعاَو ليولاب رودلا نم حرصا عش راف

 : هندلب ًادتبا ضيرغلا نأ نوقابلا ركذو 0

 لصولا ىددج يف حرس نبا ذا تارك اقم رادع

 ءالعلا ينأنب يم را قرح ١) ىف نأىلع رده 0 يش دبع# ن“ عما 0 ل لاق

 ةيراح ةينغملا ءابطش ترضح لاق يدعسلا كاسل نة رلا 1 لاق راكب نب ريب زلا تك لاق

 ىنثل 0 تاذ رفعج 30

 امزتف مطاج 0 نيبلاول انحرلا نيب سيل

 -0 0 3 الا ةبرق نوكوي الا م ملا هللا ناحيس لاقو رفعج نب ىلع براعف

 الاق سنوي نب لصعشأو زيزعلا د ا اتم ل لب الأ



 )6؟1١(

 ءانغلا دو اا اطانخ ىنغي نأ لبق ناكو | ممرتإو هسش عنص؛ ناكو آضو المح ناكو بدحضقلاب عقودا

 ينثذ هقظنم 2 هفرظو هعبط حرس ناار املف همدخ ناك هنال حرس نب ع هن لوأ يف

 هنال وم ىلا هاكشو هيلع لدءاف هدس>و ههجو 00 هقوشو ىانلا دنع هيلع هياغيف هءانغ ذخ ا نأ

 ض,ىغ نهم سعو هنابل ومىلا كلذ اكشف هدرط مْ هيلع ينح لعجو ءانغلا هملعبل هيلا هئمقد ل نهوأ

 ىلع انحوت عمسلا نا يف كل له هل نلقف همدش ىلع هدسح هنأو هش نع هايأ هتك يف حيرس نبا

 ناكو يئارماك الع ءانغ جرخو اهاذتحاف يفارملا هنعمسأف ناعفاف من لاق هلع ىننتو هذخأتق انالتق
 هوانغ 2ك الف 5 نو لك نتف حو 2 بحاألا هنود برضتو من الل ل كلذ عم حوني

 هيف ضيرغلاهضراعالا انوص ينغيال حرس نبأ ناكف احشلا نم هيف ناك امل هيلا اولدعو سانلا هاهتشا

 اهاهمشاف جانهالاو لامرالا ىنغف هدسحو هيلع دتشا ضي رغلا عقوم يزعم ن : يار املف رخآ اك

 كفا ىلع حونب تاءح نيح ثاخماي 8 لاق هتقذحو ءانغلات رصق 06 انأاي ضيرغلا هل لاقف سانلا

 قل هرحمو هاصقاف ضيرغلا ىلع حيرس نبا بضغ امل لاق ةيعوا ىندحو قحسا لاق كنا

 1 رف اهياثمامع دعب الو اءهانق نا لو 154 سماع نبا كيش ف انك نيخا يدر موغبو ءار وك

 كعمد هللا ًاقرأال هل انلاقف حيرمس نبأ هب عنصامامط ركذف يس كلام هل انلاقف كيو هينيعرصمب اموي
 ىندحو قحسا لاق هللا كدع اف اهدعن تعض ناف ائم هذخأنام نيو هنع هي دخت اه نو كسار ززلأ

 1 نونغملا ناك لوقت“ هتعمسف نشب رق هاج نع ىلع يفاريرج تر لاق يربب زلا هللا دبع وبأ

 درر عباتلاو حب م - دسلا ناك :لاقف كاذ نع ال عبانو ررإم ديف 0

 نبا دعب ءانغلا 59 ةامز ع ا ضارخ 0 ةف ةعانصلاب ملاع لحجر كانه ناكو ضارغ

 تداول ىلغأ ضب :لاقو ئريرلا كاق ءانغ :اا ىف ام راقل امهني نوقرشبال انباصأ لازامو حر

 هدر نالالف كاذريغ امأف قدا ى كانأ 0 اعاو اهب تقرف امل ديز تار 0 ق نيب

 نباو:ضررغلا ينغامل ةنيكس تلاق كلذلو وه هنأك ناكف رع ملد د فو فرعاوم

 توقايلاو ٌولؤللا ل انك الا ىذدنع كفاح 5 قرفأم هللأو * جدوولا ةبر ائيلع يوع * يب

 دنع ءارصبلا نم ةعامج ٍتعمسو قحسأ لاق ندع كلذ 2 يرادلا ناسا ىراوخلا قانعأيف

 قحشا لاق ةعنص مكح ا حرس نبا ناو ءانغ جشأ 1 دا نأ لع اوه اف اعرتو رانج 3

 عيت انوص انعمس حي اكل نجح لاق لأ ضعب ىف :ةدح لاق ىريزاا هللا ديعوبأ ينادحو
 ىل ليقف 0 اذه نم كلان هن يح 3 ال هيلا مهلك سانلا يغصاف يحشأالو هئم ندا

 كلذ شي ردلا نوع نسحأ اذ يا فرعءنام اولاقف 35٠ لحأ نم ةغامح عباتتف ضيرغلا
 8 لاقف كلذ نع ضي رغلااولأسف هيلا نوغصق مهحح 3 مهو جاحلا ه هنوصا ضرع هيأ كلذ لع

 ىنغو هوص عجرو مرت هيوص عمسإ و قاربال كي فوق جرذو مهباحأف مهل نا هوا

 ةعيبر يأ نإ رم رعش يف
 اراطوالاةماهت نم ىذق دق * اراكتبا دحلا ارا 2 .

 جاح> نا نم ةقئاظ اولاقفسانلا ماكتو توصل كلذ ن 6-0 ناك 5 تيدوجماعلا ا 1



)14( 

 ةلئفو ,يطسولاب وأ ل اق. كلامو يطسولاب ليق* فيفخ هنف ًاضيأ ضيرغال نأ نكي 3 ذو

 ج1 هتفالخ يف تح تناكن اوم نب كلم ادعل تنب يف ةعيبر ناش ع اطاق.تاسالا

 دمجو ىنئادملاو يري أ نع مهار .١نب قحسا نع نافه وبا ينريخأ اق ميطأ نب اص نب يلع

 هدع وباشر ثدعملا جاجحلابتكف تع نا ونص قب كلملا دمعل اتي نأ يبيسملاو مالس نبا

 نمافو> لعفي لف كلذل ضرعتنو ًائيش اهف كوقي 3553 4 تاكو 0 ليوم ف اهك هلق

 كيلع تلاق كم 5359 لاق ك1 نه هل تلات لخر اهب رش تح رخغ اهحح تضق املف جاجحلا

 ارث ملام ىراولا 0 تاخ دف تججيح تلاق كاذ مو اق للا ةتسإ كنب لها ّلعَو

 يف قيرطلا يف اهب 7 اناا رغس نما د نأ ةعيبر يأ نإ قسافلا عطتسي مل اذ نهلثم نيعالا

 يح ريئاثد ةرمثع تدب لكب كلو هلاق ناك نا وك ا تلاق لعف دق الا ها رأال ين لاقت رس

 هداف لا كاع ىلع مكت داي نكلو كلك دل كامف ءرخ اق هلا

 ىنارطأ ىل جاف ليحرلا موي # بابحالا قرفت داؤفلا عار

 هدشناو ةليوط ىهو
 بارطالا ئاونينترتعاو * بابحالارك ذن يلق جاه

 | مث لوش ا وَط و

 باذع طوس ىلع ىوكتال * احيرم اعيرس الق“ ينيلتقا

 باحس لالخ نم سمشلاك ىهف # يدنح ققرم اهنع فش

 اهدشن أف لجرلا اهلا داعف : لاق رصنبلاب ليم: نان يلذهلل تايبالا ةنالثلا هذه يف نأ شبح ركذ
 هب هب دعو أم هنلا تعقدق نيتديصقلا نيئاه

 م7 هراخأو احا ك1 0

 ضيرغلاو كاذب تفقةافرظنلا نس بانشاا ضعاّرضن هحولا يراط 0 هب بقل بقل ضيرغلا

 ةئساالا ىلع كلذ لقنو هب 006 راج اوهو ضي ىغالاب هش يلكلا نبا لاقو يش 0ك يرطلا

 سنوي نب ليعمسا انريخاو ديزيوبا هتينكو كلملا دبع همساو ضيرغلا هل ليقف هنم فلالا تفذغ

 ىلوموهو ناو ضان 0 نيكملا ن م ةعامج نع ناسغ نأ ن :رع ةيش نبرمع نع يعيشنا

 را تع ةيحاص ايرثلل ةبوسو لش ى 4+ ءالوو هؤالووربرمل 11 يدل نم ادلوم ناكو تاء |

 تضمدقو رغصالا 101 ث را نب 5-0 مع نب يلع تانس نامع مأو ةبيرقو ايضرلا اماوخأو

 رص نب ني ىنادح لاق 0000 زيزعلا دبع 6 6-2 ) 34 5 تاتكلا ردص ِق عا

 ينوخأ نكس د نع يي 3 60 3 0 6 ينأ ع 0 0 ”دح لاق ىلا

 قئادللاو 0 نع 58 ينأ نب ا ا 0 ىأ نب 0 يحن نإ 20

 فداه يو دلل تف ضيرغلا ناك اولا ضيرغلا ةصق يف مهاياور تعج دقو مالس نب دمحشو ش0
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 6 اذ سانا تنذا اهلا واحد اهل 1 كر» لا اوادعو "يش كلذ نم 0 لاقف كلا انفطع
 يدل 6 ا ا مهنا مث 2 أمه اولك 1 ةمعطالاب مط ترضآو حطسلا قوف 00 3 رادلا تس

 مط لاق نأ دعل هأيإ مهانغف * بهاذلا باش | نع ت تبكي اله د ةلوأ يذلا هن هبوص مهلغإ نأ امدح

 0 هايإ مهانفف توصلا اذه عمسن ىتح كلبق ينغن الو كمدقتلل انكام اولاقف متلأ اؤدبإ

 نم لع قا ورلا طةسق هوعم سل أودكو حطس 1 ىلع ن مانا م دزاف وص سانلا نك

 الع 1 دقل مالا ا لع اقف مدهلا تحم نينح تامو ءامصأ ا اهل

 هثدكم 1 هقوسأ 6 هللأو ا 7 ةدموهأن رظتنا انرورس نانح

 مد ءانغلا نم لوالا ريخلا يفام ةبسن قعد

 مصعملاو هسار ةلق ٍنيبام * هنشني عابسلا رزج هتكرتو

 )١( مئلتسملا سرافلاذخاب بط * ينناف عانقلا ينود يف دغت نا

 انو د له نان نين هنف ءانغلاو يدعلا دادش ن“ ةرتتعل رعشلا

 ددححل ولدي لباخ ن6 صهدلا تايناح ينتنح

 ديف ياادفتم تلو 2 قاروم + وطخلا بيرق
 ورم هقفاوو يملا نبا نع ًاعج ىروذام ىلدوملا م ىاربال هشو لو ليش يريجحلا نين ءائغلا

 لاقي. مالسلا اماع 538 لزب يف نيم هانَغ 1 ءثلا ةيساو * مهاربا نحل يف ةناب نبا

 قرح يف قاطم لبق فيقذخ ة هيلا. نونغملا هفاض أ دقو هل هضعب نأ ىلفقو ديز نب يدعل

 قحسأ نع رصنبلا

 تحسس وص
 0 ةراتذلا ةناملا :ى م اهم

 ىنارطأ ىلا ىلجاهفليحرلا موب * بابحالا قرش داؤفلا عار

 اب الالشاوك نم داحس * رع ف كمك كم بلل
 تاهذو ةيطل لامخا لي * طوب ركو : لكج رالاو دانس ال

 باككفلا نيبل كنم هحولاو * ةبايصكيلعىضَقب يسالا داك

 لوآلا ىيقتلا نم راتخا ةئلظو نس رخال ءاعلاو هجر ىلإ ن تل كلارا 0

 ( يلعسولابليقث يناث لماك ينال هيفو شبح لاقو) (؟) قحسا نع رصنبلا يرجي يف رتولا قالطإب

 ترعلا نائسل ع 0 هعانف 5 هتاسرأ اهعانق ةءرملا تفدغاو )١(

 هنرريملا ةعبطملا 2 جراخ اذه( ؟)



 701 لت نك © ىح هذلا تاناثي تح

 ديقب ينا ًاديقم تسلو * ىنارنمبحيوطخلا بيرق
 ىدج هلأسف يلزنم ىلا فرصناو دن تح رشاعتنو كدنعو كعم اهقفنأل يناندلا هذهب تجنرفن

 كلو كيلع كلام رفوم لاقو 0 موز ين ىلا ىمتاو أمه ريغف 9

 انددرو مهلا كان زهج كدلب ىلا كسفن كتعد اذاف اندنعماقءلل ت تطشنام كلثم هيلا جاتحياملك اندنع
 نرش ادع تكف ابفاكو 0 نا كدع 7 0 0 كيلع

 موي يف ناوسم نب رشب راد نم يدج فرصنأ يت> ىنغي هنأ اناهأ ع ند د 2 عدا معي

 0 اقل ايف حرس نبا لزنأ ناك ىتلا زال نأ ل ا 1

 حواوج الو ةشإ أف 0 مرخلا داعم ىلا راض دحا هك مو هل حّشي ِ بابلا قدو كلذدب

 00 ادلا لخدو هفيس ىضتناف و جيرس نبا رادو مرحلا اهف ىتلا رادلا نيبام 00

 ءطولا فيفختو توكسلاب هيلا نيموي نهو بادرسلا بابىلع انف اخرا هما عإر اهاخد املف

 د تعا يتلاف توصلا اذهب حيرسس نبا منرت عمس نأ ىلا هلخ ادن ل نوت راشا ىلا تفتلي ف
 انتيأ كئادف تلمج ىحي ابأ قذحلاو تعنلب نكلو هآر نوكي 0 نم هفرع دقو هب حاصو
 ةالتور راند ةنالع ِكعمو الا اهن» تح رخال حيا قحوف انتريح ىف اندنع اهقفتتل رائد اياك

 ناك ام فالخب هيقلو هب بحرو هقئاعف هيلا لخد مث كعم هب تئحام يوس رايد ةايلعو راثد
 ا نع ىلا هعم راصف تقولا 00 احا توصلا اذه ن عدلا سو ءاقلا

 ىدج هيلع در جورْلا دار أ الف اهاثع كلذ دعب هلصو مث رع لو مهرد قالا ريش هلدوق

 دقو هلهأ ىلا خرس نبا عجرو ةريخلا ىلا ةكم نم اهقضنأ ىتلا هتقفت رادقع هلدوو هزهجو هلام
 الل نإ ن قا دع دس لاو نع ( رح ) ثوملا اذه هتف انرادتف ناك ن نم عج ذخلا

 ناك لاق ىريحلا نيّح نب دبع انثدح لاق هللا دنع نير لاك يف راحل دم نب ناسح ىن لاك

 حرس نارا نيذلاو قارءلا هد>و وهو زاحملاب ةنالث رفن ةعل 11 يد رصع يف و نونغملا

 رعشلا اذه يف ىنغ دق انينح يدجح ا ناكف دبععو ضيرغلاو

 ببالا بيثملا مذنع تففكو * بهاذلا بابشلا ىلع تيكب اله
 براشال ةذل لباب رمح نم * مهيقسنيفوسم برو اذه
 تاالا:نعقك نس يترك تاذ 9 * مهتحبصق ةرحب ىلعاو 1-5

 535 0 حبص ليدنق * اهنأك نيديلا ءلم ةجاحزب
 نحو قار لاب خأ انل انم رش ةعان 1 لها انذلا قات ازلاةو يدَح نما وك [دكرا رحل لاك
 كدحو تنآوةنالع نحن نولوقب | ريتك وقع هل اريج وود اوكف هريزتسن الو هروزنال زاجحلاب
 مف هنوقلتي اوحرخل هريذ مهخلب .ةنيدملا نم ةل> سم 0 تك طاف ىلا رصقت دال ا تنأف

 دبعم مط لاق قيرطاا ضعب يف اوراص املف اولخدو ذكموي نم مل را رس مك 11
 نيسحلا تنب ةنيكس يتالوملام لثم ةءورملاو فرسلا نم كل ناك نا حرس نبا هل لاقف يلا اوريص

 1" 98 5 ١ ١ ١ ا د
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 "ا ل لع ر هل لاتخةيما ل نا ريما مذي ةفوكلا ةالو ضعب ناكو لاق ناورمم نب رشإ

 ةحعصل لات 6 : اذ اعو لاق مالسالاو ةيلهاجلا َّق لعل ترضي اه ةدإد ل ًاغيرظ القاع ناكو ْ

 رحيو ربو ناتسيو ةيدابو ليحو لهس فلظلاو فخال حاصت اهرهاظ ةهزنو انام بيطو ائاوه
 القمامردو القمم تءح رف 0-0 كحاصأ امهدق دقو مهاوثمو 0ك مهرامبو كولملا ل

 نءتئشام عدا مثيلا ريصت ناي تلق لضفلا نم هب افضوام قرح تفكف اها كم كتراضا
 لقاتل 6 عال وع وم رح 1و ايما : عنصاف لاق هيف ةريملا كب زوجأال هللاوف نش هدعأا تاذل

 ىرابحو بار 7 ماعأو ءابط نم اهش>و نم ديصامو اهكمسو أ مهمعطأو ًاماعط مط عنصف

 ةش رظءاشأ ْش زملابو م أهم ذع ناكو اهقر لع ىهلجأو اهننأ 2 اه رهخو اطالاق 2 اهءام مهاقسو

 مهغل و ا والا يا راحو 0 مادلو+و اه دل وم ن ل ًادبع الو ارح مه مدختسا و

 امزواح مل ناذمم ىثعأو م ىعاش ديز نب يدع ره قف ةناكماو نينح 6 مث اهاهأ ةغل

 0 ىلع تنعتسا 0 اه هل لاق مث اب م اوه 3 دقو اهر حج ىلع مهلهو اهيحايوب مرح

 1 دقلو ع لاق ةريخا يفام ريغل ثعمسو تءعءوشو تلا َت رمش و تاكاو تار مث

 قحسا ) لاق ( دا يف كل هللأ كراش ةيمصا مم جورخاو هن هن رمدل تي هن رمصت و كرإب ة هفص

 نب ديزو سيدابع مط لاق نييردسلا نم ًارفن الا نيتج يونس ءانغلا يف روك ذم ةريحلا نكي مو

 ل وهو تبصنلاو 0 نيب ةري.لا ءانع نونغي اوناكو هج نب كلامو تك ديزو سياطلا

 نم دجال نحن اسس امو كوحيفلا قاأ نو نسل كا و هطول كت ةتماور 4 ط9 ترآ
 نع ه ريخ يف عم 0 لاقو 1 يبأ نهللا دنع نع م هن 6-5 هةمج 3 كلأا 1 1 ءالؤه

 ُ تداح نب 0 را ناماس 0 نيسللا نب رمد يننادح ل لاق يرازفلا 1 أ 5-5 قدحسأ

 نم هنأ اضيأ 1 لاق سيد ند هنأ لاقي 0 نيس ع ا 1 نب نيح

 ف ا عم 2 اا 0 تيا | 1 م ا لاق ميهاربا نب فدوب 0 لاق

 طرد م نينينح نبا يي لع اف 0 يتلا ةنسأا

 قراشإال ناك هنأالا ةوالحلا َُّش اقءانءلا ٠ نطق اا هوشم ناك خ 2 نال ا د نيد تآوصأ

 حوت نبا توص يلانعف هنم عرش َّىَح أ توصلا 0

 مصعملاو هددأ داق نيبام د هنشن عابسلا رزج هتكرتف

 امو توصلا اذه يف تنسحإ دنقلا هلل تلقش هع هتفمتم انعأ ع نا 0-1 7-52 0 ف

 ناب راو بياصلاو 5 | لاق كلذ ن 1 يناو كدب يع وك كدح 1 3 وه

 نع هناا 0 ف قس ى لع يأ نأ داك 0 يدل تاكا يفو الزم ىف الاتوقلا اذه عئدام

 ا ام ىتأف 0 ةنام# هعمو ةريخا م حرس نب هللا كيمع نأ نأ يح لاَقف .كلذ يف. ريخلا

 ةريلابيط ينغلب 6-2 داحللا نيعأ نم قي ا ل ا فاء رتب ةبالو ف

 هعجلا اده ْ تا نسحو .اهرمح ةدوحو
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 رو ربغم كهاح تل ل مم ايالا نم قرثولا دهعلا كيردلم ا
 ريفح ماضي 3 مهلعاذ * 50 نيو 1 وم

 لاق يعد اذا ناكف 1 نعمل و [ مة ا الف ةصاخ كدحو كل 071 لاقو دلاخ ىف اق

 نين ء انغلاو .ديز نب ىدعل روك دملا توصلاأذه رعش #خ لخد ال هل لقاذاف دب رعم وأ ةيفس مكيف

 الو هلام نم بهذي مل ىذلا روفوملاو بئاصملا نم ارم سب ءاززملا هوقو ورع نع لطس را 7
 دحاولا ديعنب دمع اص 3 ) هلا ) انه كدنع كيدلو رفوي لحرلا رفو لاش 'ىش هلا.ن

 نابع نب هللا دبع نع يدع نب مثيلا انربخأ لاق يلهابلا.ز رحلا نب بنمق انئدح لاق ينوك كلا فاما
 م اما وع هجأ- نع دام نع قى نإ نيسحو ديم نب ع قبلا نع كلاخي

 حّلع .ت 0 ندري ىلو ال لاق يعشأا نع نئابعو 5 1 نع ىدع 3

 ريمألا هزعومل نذأَتَسا تلقف:نلاج نيعا مان» بحاص نيغأ هنحاحو : ةيشع هتاف هملااخ»

 5 ثادك دوف مذ كالخو ةقلعأ تاقف اهعم هيلا لَك كنظام لاح اع وه ور« | اني ُك كا

 اباصوأ يتح ةعقريف ا كد 000 0000 اقف يشعلاب ساجيال ناكو هيلا هئاهنا.نم يل.دب ال

 ل 0 هل ا اف هنم منح 33 * ىعشلا خردل 0 ىلع عيقوتلا جرخ قايل اًقةعقر تبتكف هيلا

 كاقصلا ة+ثنم امايق موه ةءالمو ءارةصةقيقر ةلالغهيلع ناو ممنب ريش اذافتاخدف لدا لاقف

 ناب اذاو ءاقرو نب باتعن هال مداسب لكف يار نب ةمركع هنبع ىلع و ناكر نم كيك هسا ىلعو

 كريغ ناكول ورم اب ؛ ايلا مث ب 0 هلا ىلغ در ة.تماسف هدوع هعم عولب نب نينح هيدي

 كغم لود دلاو كنه 00 0 ىدنغريمألا هللا 0 تالقف لاذع هده لعادل ند :

 هياعو هرج يف هدوعو نينج ىلا تفنلا مث.كب نظلا كا ذك لاقف ىلونام نع كملاو لحال 0

 5100 تاقف ىلع م ففايكم نامحيو ءازر < ةعنمو نوكشخ 0 لاقو ىوش كشخ ءابق

 هباحال ريش لاقف دا برضو 0 مبا حوأو ريزلا قزحأت اذ ورمعا نأ ري لاقف 0

 تلون رجبلا قرد كل عقو نأ نم ور ابأ لاقف ىلع لبقأ مثل ح لك يف هل نذآ نأ لع ع

 اذه تاقف انينح فرعت نا 8 لاقف هلك كانه تننظ مك سمالا نافذ لاقف كانه رس ا نا تلق

 تقو هتعدو 2 5 هل ل براطف داحأف و نينح ينغو كردعذو ةقرعاال كف 53 أ ةطل

 قتح مداخلا عم تيقف 5 ةرمتعو مهرد فالا ةرشعل يل ره هَ هش تثحا٠ هلا ت ا نا دعب

 انتل نع 1 ع اادد.عس ينأ طخ ريذلا اذه تدحو دقو تفرصنأو هنم كلذ تضيق

 لخدملا اذه يعشلا هيلع لخد موي ناو مم نب ريشب دنع ناك هناددح نع.دسا نع يعز د2 |! ناََع

 هانع عولب نب نينج ناو

 اوركو حاورال اندعتا اولاقو * 0 مهزيس فو متك ١

 ىنغو يطسولاب لمر ةيولعل ءانفلاو فنحالا نب سابعال رعشلاا اذه نال حيبق ا ا

 دام لاق لاق ب نب نيسملا ( ىنربخأ ) هللا هزعأ لضفلا يأ ن ءاورخس لاقف هيف ن ب

 0 كلملا دمع نب 57 ب تاع اس يفي كح ب تكلا هللا ءايبع 5 لاقو أ 1 تار وحس نإ



 (أذوف)

 هذه لاقف رانيد تفلأ لاق قارعلا نم كسفن كنتم 5 نينح هل لاقف هريحو هل اهايش عمشف لاق
 تش :ثدح ًابحاصم ض» اوىل قارعلاعدو كاد وكت ”دوع يف كّتقْشو ةلحاع ةلصاح رائيد ةثامسمح

 ئرصناو اهدحات اكش ةواطإ لع ا الو كولا ا ةرسشع ب بحي ال ةمطا ريفنصز رحم نبا ناكو لاق

 صح ىلا تع د لاق نينح نع ءانفا لاب يللا 1 ضب ينئادح ىنأ لاق هريخ يف هم

 كيلع يل لبقف نوم.تجي نبأو نا.تفلا نع تلا 6 هنم ديفتسا نم دانراو امبيتكلا 0

 تطعيس اق افمهنم ةعامج هيفاذاف هتلخ دفاهدحأ ىلا تلا وص اذا اهب ن وعمتجم مهناف 3

 انلك اف, اعطلاب اننأ ان دعقأ م اف مهدح أ لزن ىلايب او.هذفمهءعهتجرخو اوجرخ مب رغ ىنأممتربخأو

 تيا دوم اود يكل ا تلق كاذبا نموا أولاق كيتشي ن :مىفمكل لهمط تلقف انيرسشف بار كاباننأو
 لَم تلقف هب اورسالو ناقل وبكفال ناطيحلل تع ا ا دم 5 ىأ تاه ف تأدعباف هب

 تينغو *يثالك ه دنع وه اذا ضي رغلاءانغيف تذخأق هبهذمةبوعصوهتدشو هلم ةزكلدبم» ءانغ مهماع

 وعلا قف رحت لفاو يشب نأ يف تدهجاو. ىل ىتلا ىناغالاو مكح جا ازهأو حيرس نإ 2

 0 م ةححضف هبنم يف مويلا حضتفأس ىفأ ارأ يسفنفت اذ نواح دق هانا تلد رك اواجودحأ

 اوبلوف كا هناك قارا نانح هيلع خيش وه اذاو هبنم وباءاجذ ا كلذك ن +انيف ايات

 ١ كب قاعات هوقسوماعطلا هل اومدقو انياع تاطبأ ةيشم اني اولاقوهيلع اوماسو هلا اعمج

 ينل عفدلا مثدوعلا نخاف قم افوذ ' يثالك ترص قع

 ةيايدملا - لاخر لع تشن )ل # ةئفساي يريعاف رحللا برط

 اه تأ قه ق تلقف ءانغاا نم اذه وحم يف ذخأ مث نوبرششيو نوبرطلو راوددتلا موق ل

 نم ةوث رتبقت>|و قئان ىلع ىل>ر تددش يخاف ةدلبلا هذه ىف ةيححاإل املاس تحبصا نيل

 تلقو ة.رنخلا ىلاايح وتم تاحرو تارك

 نيندصلاو ريخسلا نيب كد انا ن بح ىب ىرش تل
 نون نم ةمطقو الوقبو * قاقر زخو ةوكحر ابقحم

 ينيفكت ةلالع ىسحو م * اشلا نماعا وساداز يباح

 ينوقراف رشما نانو ده اهم تلق ناك د |[
 رابخأب قع يف عبكو هب انربخأو هسيبأ ن نع دامح نع ىحي نب نيسحلاو ديزم 00 0

 هعامس وهو دائسالا جردأأ 2 الف قدا يل لاقو لاقن 1 0 نب دامح نع اهاور

 قارعلاب ءانغلا مر>ىرسقلا هللا دنع ندلاخنأ ةسانك قا 0 قدس (١ لاك ) الس ص هركذ مأ

 هللااص ا لاقف هباس تحن دوع هعمو 0 ا> دف هياع لوخدلا يف اموب سانلل نأ 3 ا ِق

 كتعاند امو لاف موي كلذ رضأف ربمألا 0 2 ىلاع لع اي دون ةعاتتص.ىل تناك ري لا

 ىنغو ءراوأ كرد ىغدلا هل لاقاذع لاقو هدوع نع 2

 هس وص

 رزوفوملا - ةرهتملا ملل رع كان 6 لا ياعالم
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 مال 0 و را تارمأ ةعمد يني دع #سأ
 1 ل رت 0 وكر دق تاصخلا لسااطا

 بايإ ن
 با.سلا فص ا م ناتو زج عزا ااونكس

 0 2 ا نملام د مكالا ك6 ينوقراف

 تاوشو  ةكييلاد :لريكو: ف ايس

 باع نم مهدعب توما ىلعام * (1) اياثملل أوعبادهتدب نع

 يباكا ىئلموأدرف ترص #* مىلعو مهداعإ لب ,ولا ىلفق

 يرحىف ةبايسلاب نو ليق* ديعمل ءانغلاو يمهسلا ةَع ادوىنأنب ب ا ردك نإ يكمل" علا

 لد رانرم كاف هذان حنا نء يلطس ولإ ىل## يفك يعازخلا ل اك ايد ىنأ نال هذو ىطسولا

 رك أ لاح 1- 0 عولب ْن نينحانأ لاذ وه نم ”كانف ءانك ردا. َد> هانعاق بهذو هتلغب

 و لاق 'ينئادملا نع يبأىلع تأ رق دامح لاق لاق ىىي نب نيسْلا ( 00 را يعم لب الإ

 نايتفلا توب 0: نيحايرلا لمح اذا ناكف تانحتلا لمع يف افيطل ناكو ةريحلاب ةبك افلا لمح امالغ

 اطر ف راحو فاق را ءارو نيل! :ىلإز ناب رطملاو نانقلا تاححاو ةقوكلا لهأ ريسانمو
 هعمتسيو هيلا ىغصيو هيهشيو ءانغلا عمسل ناكف مط فخاو محدنع ماقأ و هولحتسا هحور ةفخو

 ناكو سانلا م 0 هي ا يح هعمس اذا "ىث يف هب عفتتلي داكي الف هيلا ءاغصالا ليطيو

 . اغامم هلم عبي هي هيف رهمو ءانغلاب روشو هن رمدعو هنم عامسالاو هءانغ اوهتشاو توصلا ندح اعوبطم

 نانلا راعشأ ف هسفنا يقعوا دك اه دارا مكحيلاويداولا دواد نبرمع يلا لحر 7 6

 كلا ىلا ذكاح ز رح نبامدق وهرصع يفهيلع يل وةسافه ريغ قارعلاب ع نكي ملو | و ةعئصلا دا

 وه طقسف دلللا ىلع لوا و هواي سانلا هف رعب نا يشن هفرعي ناك دقو انين هريخ غلبف

 قر ضناو اهده هلح اعرادد ةنا هذ مف لاق رانيد فلا لاق فا ملا كل كتنمك# هل لاف

 انثدح الاق نيسحلا نبسدعو يم“ ( ا زف كلاو اهدح اف قار هلا يلا 0 فاحاو

 نب رمثب اهبو ةفوكلا مدق زرحم نب ناك لاق ليع.سا نب مهاربا نب دا نع يادلا بوبا وأ

 نينح هريخ غلب و "ةرصبلا ىلا جرخ. دقو هفداصف ءانغلا عمسإو بارسشلا برشي هنا هل دكو نآوارم

 يئاغالا ديح نم يناثلا لةثلأ نموهومهار 000 !اقه:ط ز رح نباهانغفهاعد يت>هل اطلق عولب نب

 َّذ فض

 ادوقعلاز ازتللا حض أ و ىلع # همظن يف دج ربزلا رحو

 ديرآقلا هش تا * هرد  هنوقي للصف

 ةيور الو ةركف ريغ نم رشلا ىف عوقولا عياتتلا برعلا ناسل يفلاق ءايلاب وه اوءباتنهلوق )١(

 12| مو ارصخ ء ا دب وك لا عياتتلا ليقو ريخلا ىف نوكي الو هياع ةعباتملاو

 ءابلاب ريا يفوءايلا رمثلا ىف هنأ مالكلا



 ا

 )/١1ا(

 : فوتغأو .ةوانا ةدعرتم عب ةيطان وق ساكلاب . عرذأ
 فزلا اهرارق دوهب تدب #: اهب راحتلارك اب ةوهق نم

 فنعالو . ةوقش ينذغت مل # بصخ ىلزنمو ضغشعلاو

 فيقخ هيق بيرعلو مدق ليق فيقح يملا نبال هيف ورمهتملاب لمر فيفخ هنو نيطر هعلاو ءاقلا

 د ىنبدحو لاق بالعمل ناد ِ ينأ قندح دامحلاق لاق عكو ) ا ) ىعاشولا نع 0 لبق#

 بنعق نع هيوره٠ نب يلع نودع دا اذ ىوحأو 1 يلوم دواد نب ناماس نع ا

 فثوف ى ءاكلا نضر هليدعو كلما دبع نب ماشثه جح اعيمح اولاق ىنئادملا نع ىلهايلا زرحا نبا

 لاقف.هل نضع ماش هنح املفاةليوط ةيدنلق هيلع هلي نماّرو ءدوع هحمر ةفوكلا ربطت نسل ١

 ىغتيوهو هماما هبريسو هصاز هليدعو لمح ىلعل مت يف ىلهحش هبسمخاف نينح ليقف اذه نم

 هت
 للطلاو تايلا ةفا# 0 رهظن ىملس 3

 للخلا لقيصلا نوفج * ىلع حواتا.ك حولي

 نيج ىلإ يشن ليفت تفضح ةسقوزو رع نع. رصقلاب لقت ل نين تود 8 2-0

 يبأ نع هريخت قوودسا نك دوا د16 رءاكاف راند ىتئامب ماشه هل علف لاق هريخغ 2

 اماغه 2 هنأ تاطخا

 كس وص
 أران اع د“ 1 ةكسأ * ىلا ترص لح حاص

 ادام 0 ك.-# _ذمل :تيدش اهنهوم

 اواطتسا قولا اذ! ن.. ع زا يف, قوبل لا ىلجاتك

 أرانصق امانا مى امس وم لصولاينتر 0

 نبا هنشضو قحسأ نع ىطسولا يرحم ىف ةباسلاب ليق* ىتان حرس نبال ءانغلاو صوحالل زعشلا

 لمر فيفخ كا املي :يتاكللا ناتو امهسنيم مو كلل 3 52057
 تنأ نين لبق قحسأا لاقو رائد قئاع هل را فحتلا نم 8 يتح هديعتسإ ماه لزب 3 لاق

 لأ أب دف ل أيتام عر كرام دج دلو

 نب دو ىحي نب نيساا ) ا ) نعل: اهن 6-0 3 ين و سانلا نيب م افنأ ص

 و 1 تعد دل ني صعمو ةمأ نع ء قدحسا نب دامح اننادح الاق ديم

 ىنادح لاق بعصم ىمع ىنثدح لاق راكب نب ريزلا انثدح الاق رصن نب بيبحو ءالعلا ينأ نبا

 سارت تبي اا ناوسد فت سرس ا نع هل له نكملا نإ

 هلان رشاف ىتم و يبا تدبنيا لاقف هباس 0 هتلغب ملغ دشا وها ىردن ام ءامهش ةلعب ىلع ةنحالاو

 ينخي عفدن | مت م ههجاوو هتاغبب انلتقتسا ميسوم 3 نع نم للاى يهتنا قع ئذم طئاجلا يلا

 حس وع



 مود تر عع دس

5150 
 م 222222 2 22322 223232323232222 ا ا

| 
 0 نقديل اهدنع ةدايم نا دو نول اهقالطن ل اهانأ تاسإالا هده اهحز عمسأما اذ .لاو

 هعم اع : لخاوو لح رفا ل دتعا وءاهذكن قدف اهنب كف :هناموم دهر لا للان ال نشرعأ مَ

 ةدام نب الاف

 مارحت: مطنش نويمارتس كت بالك و نب. راس: ماع انأنأ
 1 ماعنلا أهم ىليبقت ناعبقب نق راغصر حعس فش مود 03

 ماركلا قاخامنوردب 0 د افيض نورآال نوما

 ناكو يرتخيلا م 1 اط لاش مم 10 مأب بجأف بالك نب رفعج وذ كلذ دعت 00 ترراكط مْ لاق

 0 لاو اوليعزا مث مهاقم ةدم أهم | ملا ثدح

 هءحاهومان دو ليالاو ىبرلا تهشب --- را قرب تقرأ

 5 4 ضاعإ و مانام دعل نم 0 تقرا
 يي

 د

 نذ

 هعطاقي انايدلا ب 5 ادا و6 هيلوولا :ىرتخلا 0 عينه

 هدو اًضل 1 ائيلمح 0 23” 0 شغلا عضبت سما : لعح -

 هع أنسب تدع 2 لع قل د ا د مح 0 يدك 00 9

 00 لق مهاربا 00 ىنثدح لاق ىهاط فان : 0 نيدج لاق م
 نطب محو ةئيلا يف نم 5 رفعح نإ كلام نإ ىهلس ينب َ ةأسعا 2 ةدامم: نب 1 نا 0

 لاَقف كنه فرشأ ل ات 2857 نال مهل لاقي

 ١ هرعسم نم أرهم تطعال د كلأم ن يماس لا ىنتعواط ولف

 اكادلاز وبعلا لحكلا,نيداغي * رفعج لأ 5 0
 ا 2 نيفلا حأ وري # هتودن واللا نطيهاماذا

 ًالوديلا كعل م مْ كد لم ناك دقو راويمتلا هفالخ ن 0 ردص قى 0 نأ تاه مهارأ نب دا لاق

 مطظدب اون ةلقو ءارعشلائادم 3 هتعر هلق ند هغأب امل 4و لم

 م7 هبسلو ىريملا و راثخا جم

 ب ثرأأ ينب نم هنأ ليقو. مك ند كلا 0 ليقف همس ىف فات ي ريحا عولب 3 نندح

 0ك موف اودعف 5 ثدر 5 ينب يف اولزنف مدطو ةيدجمو ءاوش موق ن م هنأ لبقو ا

 يي ىركتو ةرنجلان 5 ناكو.ة 4ةودوتم د[ كك ةويص هلونينغملال وح نمالع ام ا انعاش نآكو نيك نأ

 8 :هلزلمو رطل فك للاتلا رعو انا رصن ناو. اهديعو عاشلا يل لاما
 ٍِ ْ وضح ٠4

 تفضقلا قفلاالا ىيدنامو.:. :فجتلا يلزْيمو نيتحانأ

 “2202000 ا م7 ذ +
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 لم لج ر لقأ ذا اموي عطا ىلع ىلا ةناعان دس نب نانا نإ رتنش نا تو كر 7
 اماف ضوحلا اذ_ه يف عرشا تاقف هنوعدف لجرلا دعب لجرلا هدريف ضايحلا يف هتلحار فرصي

 لاقف ةئيدع نب ديعس نب نابا نب رفم> اذه ليقف ىفلا اذه ن. لاق ىتدف عرش

 ريس ثيح مهقلي ءوس ع نكت نك دن وطاصلا نيحلاصلا ونب

 اريفتي نأ نادمة رج هر «*:ةنورا يف :تاناألا دوعلا اف

 ضالا نأ دار]لاتف < ردفلا ىلا ير ب ءاملا حاج كاذك * هلوق نع دوادا اذ كلل قحسأ لاق

 انيدَح لاق. ىلع ى 5 0 را )تاك رج ةرمغلا ءاملا ريصي ام هيلا ريصي ذدوسلا 9 هلك

 نباو هرقرف 1 قب توا هدام نأ فاد لاق رولا نب عمم نرخ نق ينيدملا بوبأ وبأ
 هيف لاقف ةملس نب ف 0 نم ةدايم

 لغش ف دحلاو فوزرءملا نع لظو #* انحأ ندا يان دع اهوقاو ' انالط

 لمتلااهذداو نانا طلخا © ةفانو دس 2 د ع ال
 ا ومو هدا كورد نامءنإ حابر ىلع ةدايم نبا مدق لاق بعصم قدحاو 6 فوبا وبا لاق

 كرلاو كاطع : و 1 رح ذخا هل لاقف ل مهأر ١و نسح نب هليادنع نإ دع ناسف

 لتق املف ا لبق لو هلو فختساف شررق نم راذحو ك.ههارد مهيطعت 0 دينعلا ال وه

 ةدايم نبأ لاق حابر

 () دع لعأ نم ةييهتافلا ف مراحل نع حارا كنا
 (*) دربو ةيشاح لك مق راو كر هور 1 هل تق

 يدحو ريغ اًذش تينغأ امو # هك اال اد_حوف

 لاق ليع.سأ نب م نب د ىندح لاقمهاط يفأن دا ىينثدح لاق ىمح ( ينربخأ )

 3 0 نب مج يتب نم :ةأرحا يأرإةدليد نبا ناكلاق هببأ نع ىدراصلا ميرا قص انس
 امف لاق اع ن0 ل اوراج اوناكو ا 1 لاش مارح ينب نم ع

 فيصنو هباوثشن اطو ان * عيضودياولا مآ اذبح الأ

 فيصمو يول اهو انل * عيرمو ىوريو
 تاملف اجر مشاعر دل وو * اهرازا ثاللم 3 ة.ماز>

 فريصأاو عقرب امعلاز اذا * اهذقمقوفدوساانورةلان أك

 فر نوب يت> حيرلا اهل # تماس رفقب تاو>رز اسمب

 دحتتلاو الاهشو نع حايرلاهنرذف رسكتو محو ىلو اذا تبنا مشط لاَ يي

 دريملل لماكلان م ها ضرالالاعا

 كويحماف * در>بالاصالا ةكوح ىلع * شيرق نم لاجر نعكتيهم * لماكلا قا ئورو (9)

 نماكلا نم هأ كح ةعاقلاو كانح اهدجاو قئارط هف يذلا
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 اسهباصماي زخ ناك ىلتق مايأو * مزاح نبا لتق م نأ اهمحن لو

 اهبالكوامعكح ترفو ريغ
 اهابرو اهدعس مك لويخ
 انيبباتشأ اقر مع ءاونال
 اهباحتحاو اهقارشأ انن ناكل

 دعا تلتقق ايتو 2و

 #3 اطوحو ك.الاسقعدتناو

 # ترد أن البع سف ًاسبقن أولو

 3 زشعل لاك نيمتكلا نرقناولو

 اهباصتاو اهداعصا هتردّشب # اهرما كلع هلل اننكلو
 اهامش ناك ءر أ بامش نسكيل .# لبهم ةليلح تباش نما ي رمعل

 اسهبابت بن ىرملا .مأ هوبأ * لبهجنأ ناجعلا ءارمح ردت مو
 007 0 تا نك د | ةدايم نبأ حامر كي نا

 اااه بلا قارعا ةميثل * 0

 اهباعالاد+لا دنعليخلا نم © ط وم لكي ف يف تامصلا قبست نلف

 اهبايسسس رك ىضري الف ماثل * ذأ ايف نا ال1 مئاوو

 7 ممر مَ , خلا ا مقل ل

 يبأ ىلع 2-4 رعف يناسشلا 2 يبأ باتك يف تدحو لاق هبا نءدامح نع ىلعنب يد يف 2

 ايمي وح نيلثا اهلا ىعل ءاعنشا

 نودوفر كك هيدا انما 8 ذا ة ةيدشم ءرصقلا لظ يفمحبلا ىلع سواحل لاق هّماع 3 هف ردق دواد

 ترأرف 5 لاق ة ةثيع ينب نم ةعامج يف وهو 6-5 ةئسع نب دنعس نب نايأ ىلا اوسلج يتح ةقان

 نبأ لاف ينريشع نه ناذهو ةدامم 0 نأ مهدحأ لأقف موقلا ن هانلاقف طق م او ةناللع 1 ْ

 ةالعسلا راوج انأي هذه ةدايم نأ هل لاّدِف 5 تدب 1 مع قلطأف ةقاثلا هدهع بهذأ هدب كل

 لاقف تاهف ىلب لاق اف تلقام هدقنا اافأ

 رفحصلا ةربفم دل دو # اهدءسم ضم ةالاعسلا ىلع تالحف

 يك هو عا سانام د ماتم ا 1 م>طاب رضاح مط

 رمعقلاب ناجح ن نه لظلا هيلع ءىف ا د” مط س اء اهلج لعم راسل

 رمغلا ىلا يوأب ءامل احتل كس هنأ / 3 3 قور ع صخأ

 رفقلادلبلا ارذ اوعرت ناوداي+ * لاا دكا للا كا ملأ

 2 هلبإتناكو نا ةدنعو نأ مج نبا وهوةثيعنب ىلع نب 1 62 موقلا ن .مئاق لوأ ناكفلاق

 لب الا هذهيف ضامك 0 مو يدم مول تساملاع هرع 5و ةثييع ب ممر 31 ضو نطعلا

 يل يرابتل منا ا دع يباب ةدايع نبال قف رخآو را ماقو كلذ لئثم لاقف رخآ 0 -

 ن نإبأ 10 مقأف ديف أ أ 2 ا نأ تن نيد ىلع ناك اما مكلاومأ يق م 1 .طابش

 يي ف ل لاق ةعابر 9 0 نانأ نبال ةقان أم 5 ةقان ةرمشع عستب حار د 5 رقع هلي دعس



 )*+ؤ١ا(

 رفعح لاق هرابخأ نم قحسا 2 اف يوت رمل وبأ كو يمي كق ماس نإ دكت نع ىذا

 ريمآلا اهب اال لاقف نامع قى امر كنع ئا كاطعأام لم كيطعأ نأ 5 ةدامم نبال نايس نا

 ثرحلاي ان رعساا نعدا> انربحأو يح ( لاق ) ديزي ن 00 كَ نا يناطعأ 0 ا نكلو

 لو يذلا ت | ةدايم نءال ناماس نء رفع> لاق لاق

 اهءاضغ اسف م2 شيرق بضالو * أويذغت مث اودضغل نلت

 تاق كاق تلق فيكف لاق تاق اذكهام هللاوال لاق
 اهباضغ اسق محم شيرق كدعتو * اويضغت مث اويضغت نادسأ ينب

 اذه دعب لوش امو مك 0 55 يب ةدايم نبا اهب وحم ةدي مقا مدهو تلقادكم تودَص لاق

 ناماس نب رفعح هل ه 0 يذ' تام ||

 | مايرو وعو تدضَح 5 3 ا مع 0 رقحأو

 ا صانذ و رطل نأ ىلابأ تاملإو 2 كف لمح فد نأ ىلابام الأ

 اهباحتح م 00 علطي+ 0 تءشقأن الع نق اسف نك ياو

 دك رخل يت> نيا نع * انقلاعفرت ل نيللا انتبراح ولو
 | ماقر تاما سار 0 د - هدلع ل ًائيش نأ الا كللملا انل

 انزع ناك اذ هلالاذاعم * اطىلقف ش 1 رقاذ ندتضخناو

 انبارح قو راش را كك ناو ديد كي
 اهعاكر كنم ل>رلاتافو كادي 2ع ترمداش كءاع سقتيذغاذأ

 ياننلا لوشأ نو ةيفلع: كاقثقلا رش قب ضاع ني طانر ل ريح ينشاف
 ةدايم نا ضراعل

 كضاعو يمن ىوشلاءاعر * هب تضراف ةيباب شا نبا ىلعل

 تناح ل اك نءدجا ا ا هي اع ادع تزرحأةيرزخ نيطروعلح ١

 0 يي 1 ةعامس لاو لوشأن ةعلس اولاق هن هيلع للا قاغأ ىلع قاغأ ددااذه : ند ةدايم نا لاقف

 ترا ى وح ىدسالا ميه> نب نءرلا دبع لاقو هنع كو [دبأ هيحافأال هللاو ىبن لوشي

 اسأ عم َْت لك ذ هل وط 5ك ..ت: نو ةدامم نا ىلع كارب د نينادودو ١ ةماعلا نب كورس

 اهبامك عدت لوشلا طسو يو ابر *# يذلا ةدايهنبا دبلا بذك دقل ئ
 اهبايث رطب قرمال لو باض> *# اسبذك ندب ل فاراالا ةثب رش

 اهءا.تعاو اهمدق ابرح كل جمع 3 ف ديداند تذعغل نأ حامرا

 : بيعلا ند اهاتعاو ةيمغلا نب اهبايتغا يورو

 اهياقر عضخ يهو نسق ع أسم- #* تعد هر 5 سدق تيض اواو

 ب را 3 امظعار 35 هضموك نع 2 ىءهشاةصهاو نب جام ررجدقل

 مع ءاضغ اس مت منأ ةب هم د هبساو مودلات جوا 0 دقو

 )ف يناءألا ب89



)١١( 

 (١)اكلامصلا لاجرلانابش تبناجو .« ةثيأر لح موقلا شيك تمهت
 . 42 7 ينإ .افافخ ل ا ( ؟زهتمر طن . عرااوهللوقأ

 لاق مهيدبأ تصأ يذلا ولا ءرك لتقو لتقلا - زك اف مهايخ ورم نب ةيواعم طسوت دقو

 نب ا يلع علذو يلا تعفدف مرد 2 ىل سعاو كلم نديلف ءاسنلا تدلو اذا كرد هلل

 نيصاملاث 5 أ اعدام نبلاةف هما نم ادكصاماي كيلع هلل هللا ل آل هل لاقف ةىعألاب هلع سف ةداسم

 اهف لوش ىلا ةدانم نباةديصق هف را اعدو دمصلا دنع كد>حضف

 اهاقر تخادل انئع راو شيرق * هدعت ًائيش نأ الا كيلا ان
 كلمأام قتعأة دايمن لاقف كظنغ غابأ منا 0 امم ٍترداغ نأ كلمأ ام قتعأ ةدايم نبال لاق م

 لاق اذه تلق تنأأ هل لاق م ا د.ع اهأرقف هلقأ م تيب ترر أ وأ هتأق 8 م 0

 ل كاب لاه كسار ترضف شرق زا 10 نأ ةدام نبااي تنمآ تنكفأ لاق من
 دنع كحضف هالحرلوشتف هيمريق ريس وهو شيرق نمزاب هاقاب نأ انما زالا كلذ ناكفأ نيزانلا

 اقل دمسلا دع اندخ لاق ىلوملا دج نب رض ( ينريخأ ) مهاكف ودكم اعد مث دمصلا
 أمهماع لعن. نسحلا 1 ضع ةمأ يب مايأ ىف نككرف نه لحر ننت ىهسلا ةقادح بأ لاق لاق

 000 رع دخلا لكأ لاطأ الو هلع درع نم نوجس سائلاو كك 1س وكول ظاغأف مالسلا

 ةدايم نبا لوَش

 دراج دع [ىاعزغا ناك < عار ةماق نم اهافمذتتطأ
 بغارل ماقملا كاذ نع يبسفنو * ىتريشمب ىننإ ادام و

 حدم لاق مالس نب دمح نع ةزاحإ ةفيلخ وأ ) ينربخأ ) اناوح هيلع در امو الجخ يشرقلا ماقف

 0 هتءاح هل ماق هنأ كلملا ديع 0 تك لرخاف هندملا ىلع وهو ناماس َ رفعح ةدايم نا

 0 5 عمشم ىف ىف 2 تاق هللأ كمحر ل ن* 5 هللا كاآ ردح لاق لاق هيلا ا رفعح

 5 1 ت2 0 هللاو لاق لكأف 0 تاق هلئأ كافاع نب لاق ةيلعل نب سدف نه 0

  لاقف ًارفج حد مث مهقعالو طق ركبب تعسام لاو ينكلو كتحدل مهقرعو طق لئاو نبا

 لاحتا ريغ دم ثارث « معانأ اوثروىلوالا ءوقلا مه
 اقم نم مناع اوكرت امو # اعيفر مطلاقملا اوك رت مهو

 لاثملا ىلع لاثملا ىذحي 6 # مد لاب سرت

 لاكشلا ص مقلب دقف * 5 5 اسأ مكحارج يف اودر 5

 ناواس نع ىلع نب يحي ربخلا اذهب (انربخأ ) مهماحرأب هرك ذيو هيمأ 0-2 وفعلاب هيلع ريشي

 يولع كل اهران الوا ادحينبال يي ماخدقو ىولعهل تةةووهو يتاتلآل دبات لماكلايفئىورو )1(

 0 كلا نه ها ةر راك يا رطا اهرطا سوقلا ترطأ لاه ىتد ىا هني رطأب هلوق (؟) هسرف
 مح شا اد ع و فايا انا لب دك نامي ا ا نهانا ب ننس درا للا 0 0 ا

/ 0 5 0 , / : 



 )١ؤؤأ(

 هلوق هيلعتمدق امل دحاولا دعو دم اهو لع و يلا

 دحاولا دبع ثيغب زاجبألا رصن # امتاف عيبرلا ءاطخا ناك

 دحام لئامثلا ولح جوت #* ةرومعه 00 ةيتفاتما نإ

 د ظولتحلا ىلعأ * فاكت زم ربغب تغلب دقلو

 ةهاوا لتل راعأ ك2: 22ب و قاردلا اش كم

 دراملا ف .سعاعش فيعضلا يدع * ام دعب نم امممدو امهلام

 بامصأو انا لود لاق ىيلبلا دبز نادعس ىتدح لاق رم زالت د لاق رطل(

 خانَأ تح هلسفت ءامسلاو توثي تلم لك لع كااذ اذاف انل ءام ىلع لايل ثالثب رطفلا لق ىلإ

 انعم وهو انع ءامسلا تملقأ املف هل انديقو هل>ر انعضوف هيلا 08-5 1 املف هتفرع محأ ىلا

 لاف مهدحأ زجرافءانف ع الو انل بستن مل لجحرلاو نوربتخي انم ةملغ ماق دعاق

 لع نك ل سمح نم ع للحلا سامبل ةدايم نا انأ

 ةداس نب انا لاق ةدايم نبا من لاق رعشلا اذه لاق ند يزد وخأ نا اب لحرلا هل لاق يي

 انيضقف ةكم انحبصف نيلدءار ان ءرسسو هدايشنب لالا انع عطقيو هرعش نم انللعي ترد

 دحيملا نمانقرصنا الق ان رطفأو هافرعو اءهف رعف ةرمم ىنب نم هموق نم نالحر هقلو 8

 دقووه اهانلقف هدام نبأ تيانولوش نييرما عك نيلجارو نيدو نيسراه ندا اطل مول

 لاق نيبترملا ىلا رظذ اماف زربا ةدايم نبال انلقف اهف انك ةمح نم انزوب

 هسرفل ُهلوَش ماس ىف ضعبل زحر اذهو لاق * جريمشلب كتايشع ىدحإ *

 جريمشاي كتايشعىدحإ * جسنملاق وف ةكرلا 9 ف

 نه كبامصا نم كعم ذخو ىلع نب دمصلا دنع ربمالا 5 ةدايم نبال اولاقف جرءشم يوريو

 0 لخدف ةودللا راد باب ىلع انفقو قع مهدحأ انآ ٍِش و أم هعم جرخو جركل تييخأ

 ايو الا هي دج زف لع نب دهسلا دع لع للخوف هرب ١ ابلخدا لاقف جرخ مث نيدوسملا
 ةيواعماولتق دقو يرملا بحاصت كلام لاقف مباس ينب نملجر تلق تنأ نم ىل لاقف ةدروم ةفحلمب
 ءاسنخلا تلاقو وربع نبا

 اهلا رس عمدلالضخأدقل «* اهطام الأ ينيعلام الأ
 الام لا لاساا# ع كلاخ لع ”ىأ لاق

 ايام ضرألا ةتكحد ير فال نم ا أ
 انلاتتع كب ناكح يق دع عب تدوأ ةرج كلل اق

 نإب فرعملا ورمع نب فافخ هب لتق يتح ةكرمملا نم لاز امو ريمألا هللا حلصأ من تلق انور

 كلذ ىف ةبدن نب فافخ لوق ريمالا عمس امأ ينيمشلا مث يرازفلا رامح نب كلام موقلا شبكة يدن
 كلام 50 ىنسرع ىلع أدمعف # ان م ا قيخ كنناف



 عبر عابرلا دحاوو اهدالوأ حرطت امعابر ىتلت

 ندر وب #* ةءعمح 2 0 نعمجحأ لهو

 لمرلادقعيرذ نم صعد 0 8 0 اس يا ٠ لام اذا لسع

 ايلام ةلق مث يعوق متار كح # 0 5 و

 كشاح تب رح دق ةدايم 3 0 تنك دقودكنا و 0 يف 3 1 يغب ةمأىلا 05 فاظعافهل ت تل

 لاق و كددعضو 2 هعادأ انًورئا ران م سألا ىلع

 جوز ملمماماتيطخ ول ولو * مطاع نر ر 71

 ةليمح تناك ةيراسلا ةئسحنا هريغو بعصمو ىبك ىنثد>ح لاق 1 زاا ا لاق يم ر ذا ) ىاربخا (

 2 مهاربا نب يسع هللا أهه وق نم لح ردنع 51 لاق باك وذ مىليبقو دنهينا نب را ميسلا ل

 لوش أمقو اهرورية دام نبا ناكوراسي

 راسإىنب فون أت 5 ناو ؟ انكش ثءح ةنام انا

 هئيسح ماع هّنواعو مولتاقف ابلهأو وه هب موف اهدنع ةدايمنبأ دحوفاموب اهحوز اماع ل اذ دف لاق

 0 لاقف ةدايم 0 1 تاقأ َىَح

 ناد 1 | 0 00 عطش د2 0 1 دقو

 يللا اذ ع تدخل لاف نعلخ 0 معاد | ىنثدح لاق ىحب نب ىلع نب ىحي (انربخأ )

 لاق بابو نب ءالعلا يأ نعيودعلا ةريث نب نمحرلا دبع نب ناهع 0 فيقد نب دلاخ

 هد.:2 0 ٍكاكو اجي وهو كلملا كمع ند نيل نب دحاولا ديعل رك و هندملا هدانا مدق

 2 كلدأ انا ه نس هللاَق اعأينوغباف ا نأ مأ يا هباك دال دح أولاد ع لاَدو ليالا ىف

 هشا اذاف كدجسم تا ريمآلا ام .أ كيلع ع داق لف ل مدح رشللا انأأي نم يلعلا ريمآلا اهب . هللأ

 هيأع ىف تعفو يح لحر رطع ةحئار 2 :داقذا هيف ىشمأن انيبل هللاوف | عَ ةنحلا هيف نك.و هب يش

 سرد وا ارويز وليا اكسال هتلك ماكت ققح هلع تملقأ اه هئسد يئاهلتسا باخ يرضي كد املؤ

 هراد ىلا ها مت وه نا ككل ريمالاب تف رغم الولف تكس يتح انآ ار ا

 هيلع هللا ىلك هللا لوسرنم ةدالو ةعلا دق ناو نيتفيلخلا نيب و نييحلل هنأ تربخاف وه ند ل

 تح اتوا ناف ةريشعلا ناو لحرلا وشح أو ح 5 و هادو هن لع وم عطاس اط مف

 نمو دحاولا ديع لاق همالك ةدايم نبا ىخت املف دالبلا كا باحو دانعلا داس دلو ىلع وهو

 مقم وهف هللا ءاضق لكو * معريغ هللا اهطعي مل ةوبن مهل



 حامزلاب نسعلا الع تعلط + را نأ ريغ ىف انا
 حادرس ةلالح قوف زاب ن انصعتم ينايار كاز اب

 حافلا ةضاإ ع لثم ءاضيب #* ةلفط مداعملا ءارفصص نيف

 مشاه يبو روصنملا ع ُف امةلوش

 انآ الو عطقال نيس * رأي ند الكس راف 3

 الفالاب قاتي مهن 1 نم * مها ىلع ينب لو

 حابرالاب كانه ءانثلا عيب « ميلا ءانثلا 0 اذا موق

 حاجب عساوب ءائفلا بحر #* هنا ةف.اخلا ىلا نلحالو

 لاق ةماس نب 7 نيودلا د لاق رعب ءلا ان لاق يم را ) ا ( هلو 1 ةدمصق يخو

2 

 ع

 تم ده ديدش زطم انباصأف ارا 5ع ةدايم نباىفداصفةنامو نسمح ةنس->ح ريف ترمتعا

 عوق نم موق قباب لعكموللا كلذ نمدعلا :دمنأ ىلا نلخ قعاوصا هشام
 ثغلا اذه ةدايمنبا لاف نالفلزيممدهاو نالف قءد نولوقيف ثيغلا كلذ نع مهربختساف مهريغو

 لاقف كدنع ثيفلا اه تلقف ثيغلا ال

 مدح نهؤام تاقر_حم الو * قعاوصيذ بيد نمال يئاحس

 مع د ع نيكب * اهدوعتامدق ضرالا نطيهاماذأ

 ىفنعو ان ثيلعت لاق هنا نع ريهز نب ىموم ىنبدح لاقرييزا| انثدح لاق ىرملا (ينرخأ))
 هلوق اندش ا الل ردح ةدايمإ نبا اندشنأف موي تاذ ةدام نباو ةليمصنبإ

 68 لهأ ىئير ثيح ليلة 2 # ةلل نانا له يرعش تسل الأ

 ىلقع ع ىتكر دأ نيح ينع نعءطقو * يام ىلع تطين ا دالب 0

 لحم ىلا بيص> لمن نم علاطت * ةم تاوساوعتلا ساحل هو

 ليما ع را و نامحلا جرعلع * اههعابر ىقات ءأ رفص ةييود

 لاق *حادق ريغب ةذدقم الين #* انتيمرب نأ 5 نيح نشئراو *هباتك ىف هيوبيس ىورو )١(

 هذق اطقلا ماهسلا ةذّدقملاو لثخلا .قيرط لع ادعو نوماهسمل اشد ر ندَح يأ نقتراو يدانغلا

 امفيتلاج رفلاة محملا ءاخلا حتفب روتسلا للخو مهسلا شير يهو ةمجسملا لاذلا ديدشتو ءاقلا مغب

 نشر دربملا ىورو

 يوذح روب *«ةلل نبأ لهىرعشت يل الاغطفلب هرداوت يف تلا ادهعىلاقلايورو .(9)

 1 - يدق دل ا هد ىف < لها كارا رج هه عد ا تذاملا انهو تاما دعو © 2 300



 |حببببب بيب حس ِِِِِِِِسِِييحِييِيِِِممإ بِ حسم يياحجبببيبلل

 تس سس سس سس سس سس سي يي ب ب كيب صح مط يسإسإبإيإيإيإإيإي|يإ| يب يي آي |  آآآ طططط|ط|طى|ىإِِِِ ص بص

| 
 ل ا :ةدح لاق ريب زا انتدح لاَ يم را 8

 ند لحرا 56 داو و ىف :ءاحو لع 1 ةدامم نا ىنانآف اغا ار ىف 1 تدرو لاق

 وس ىلعتابقأف ىنبجعأ هتنأر امأف ا 2# اموسوم ًاططخ ناكو ا راح مط ناك بالك 3 رفهد ىب

 لحرب هللا عتمأ اذه ولاقف هلثم مف يرأ نأ ينربسل هن هنإ هللاوف اذه ىلاوخأ ع بتل
 كن ال لاقو 0 5 0 ناكو ةدايم نس يلا ىتصأف لاق ناسا وهو ا رفعد ين نك

 داس أ عش : يفأ لاقف ىرفعجلا هعوسم هل لقعال 0 هناف همءسدح نم ىرت ام 00 ين

 2 لاق كمحع نبا الو يرشال تن 1 2 ن:ن هارق هرقأ مل نا ةدامم نب هل لاذ كفيض ىرهال

 يح ا ربب زلا انك دع لاق ) يه مرآعا 21 ةسفن ىلع ةدا.م م نب هب دهش م 0 نأ 2

 تاداس.٠ 0 تاك لإ ىندح لاق ىرازفلا 0 نب ىلعملا نع يرفعجلا ل ا.عمسأ ند

 ينءاح مت دحأ يعرب ف تنكت ١ ادب ىل غرفوينفحتأو ين يم 0 ةدانم نب ص كافكو ةرازف يب

 2 ف 0 6 .ةنم 0 0 ين ءاح 3 بشاب ل ىلو م مح هّتبرمشف هلبإ ني ََ 520

 0 ئدجح نع تدوصم ع ىلث د> لاق 0 | 000 لاق 9 1 2 0 50 3
 2 يي

 انلقف ارم اهانظف ةنش لضف يف مكل له انا لاقف مشا هنم قلت هداج نب انها كا“ بععم نا
 او هانيأر املف صضعل ىفاو امضعن تارش لق 2 0 ةاضف أمف 2 3 اذاؤ كاذب هطسنل تاه هل

 لاق ىريثكلا نمحرلا دبع ن مهارب | ىندح لاق ريزلا انثدح لاق يمرحلا (لنربخأ ) 10

 أمق يتلار ادلا باب ىلع دحوف ءاخ 0 2 رعدف ةندملا ةدايم نمدق لاق ىرافغلا ةمعز ىنثدح

 لوشوهو عجرف لوذدلا نم مهن وعنك طا بلاي نيلال# 0 نوب رضإ 0 > ةعل ولا

 متا.علا و ثيح طعش قرافم د ل ةيحببص الاترأ 3 اكو

 ملاس وهو احن 2 نم حرت تاكو #2 هءارو امعبايلا عاود 0257 ْ

 هيادافو ضعب يف ةدابم نبال ديزي نب ديلولا لاق لاق قحسا ن :رع هنأ نع ىلع نب ىحي ( ىنربخا (

 با وحاولوقلا اذهو يررعااو عوجلا نعع ةفرط ينافلاال نيسقر لاق كئامن دنع تكور نم هيلع

 0 ( ليقع راح ْق أ 0 دقو اهام> ارت ةقاع نإ ليقعو زيزعلا ديع ت را نأ نايورب

 كد سم نإ ل0 ينربخأو بتءصم 0 يندح لاق راكب ند .ن راد »ب زلا ا لاق ء العلا يبأ نب يهرخلا

 نع ينبيدملا توي اوان لاق ىلعن ىحن و نسل ع هيبأ ََن ء قحبا نب داج 00 لاق

 اهف كلوش "لأ هي د كش روص» ل رفعح نأ 0 ةدام م نبا نأ تعض

 حادوهلبإن هدا هلت اذ هلبإ ىلع 1 هلهأ دنعنم جرح * * حامرلاب س دعلا انباع تعلط

 خيشانأوةر 5 نيل ىبفك هرملا وط اذهناهللان يلا مهل 0 ها اهمملب 0

 اطوأ ةدامم نب رعش ديح نمةدصقلا كل حرخ اق عجرم لاملا ل قمرعأو جرد > [لاقمت 0

 6 حازااكن هو دحلالوق : اودعاوت 0 7

 ا حداف سعأ ريغ نم انتيلاب يناثلا ردص ىورو ماونو دربملا يورو )000(



)1( 

 ةودسأ لع نإ مهس 00 رواحب

 اهوع 0 اراك 1 معاون

 ةبيرق انم هو اهارب 321
 مكس ورد ست نم عب

 اطانسالا معا وذ مم رود

 ةبدو 0 انما ىلع ناك

 ان طق كسلا وحس نط
 يدللاامرمضي ءارمضض>ةضورامو

 اعطاس لفن قلا خر نم ببطأب
 همت حيرلا ا تقاك ةسط امو

 يراوع ريغ نيفصتلا عمد

 راوص نويبع وا ءابيظ نويع
 راو نال دمع يل
 رامط ل 3 نسا 34 ا م اط

 ىراوض ىسقلاك تالك وذو

 دارك فدو سا قا
 ىرادع هنفتحا تاطشاذملا اذا

 داربعو ةورحل ماكل اذن

 راو امل عرد نم تقتل ا

 كا

 راو تعيسة اف لك ع دلع

 راشو ةعور نه كرش ىلع

 راش ةدوملأ خلا اهلنا“ انإ م

 دع ينأ نب روظنم ةلءرح وبأ ىتثدح . لاق ريزلا انثدح لاق 0 رجلا اني (ىنربخأو )
 00 د ا نم الفاف تحرر ا هي مر يئس نق بأ نس يدوتسا ا

 فأ هلكت: 3 عفر ة رات اع ناو قدتذن ىف ابدع ةرخلا مانغا ضن

 تلق دح ا دبل اج ناللا لا حلا نميبو ةرم ىنب :ب توب نم تبب تلقف حرم مل مغ هئانفب اذأو

 كيلا. ءانه رز ها سأ لع تدرك ص ريغ تنك املف يبل نم برشأو ىلظ 030

 3 ةنالاق انه ت 0 ِ 6 0 تدق تاز 0 تمدح رواسب 00

 2 عش ا 5200-6 3 3 0

 لئاقلا ا أ ةثشا ةداسم نبااب تلاق ع ّ

 مهملا نم راغصلا آن 5 اخورف 2 هنسز لك يف تان يدمو

 ىناعح هللاو 3 تاقف

 مهدلا ةرسسملا راك احورف د هنيز ر 0 تانيتلا  ءدحو

 لاق امو كللام تندد تدي ةيسلا 3 ُ راحال لاه نال لاق

 ينالكلا ديشر نب ثوهوم ىنثدح لاق

 ابق لاقو ا م ةمحعلا ال واةلماك ةليمح اح حصشال

0 00 2 5 

 تلق امئاو طق اذه تلقام يتديساب كادف هللا

 هادصق ةدامم نإ

 ل ريبزلا اندح لاق ءاللعلا ينأ ن ىمرحلا ( ىنربخأ ) # رازم ريخ م

 ا
 اة را نب ديزي نب ديلولا يطعأ لاق )او

| 
ِ 

 1: 2 ارم تعا دقف د 0-2 آريخ هللا كازح

 نير وكلا كأي < ف ب كلل كك
2 0 



 فلدحلا

 #00 لكل ى دقاق هف انك ام ةواتم نبإ تدعتسا ءالوم
 دساالا ضرات نوضراميب * ةدفةعذ> نمةحلملاىلعو

 دقلاو تاقللايف نوشمي # مهابق تحير لاك وللا يرتو

 000 لاقف بذك أ ءريغ يف لاو انأ هدحو اذه يفأ ةدايم نبالاقتب ذك ىثرقلا هل لاف لاق

 يتح شبرقفالب.أل هيلع أرق مث هلوق تعفدو كبرب تر 0 اشنرق.كجدم يف ديرب تند وا

 ةدايم نبأ لاقءان راصبأ اناف اماف امهتلحار آكرو ءالومو وه ضو اهرذ ىلع ىأ

 و قدرفلا

 1 ناهس ناك كحع نكد رق و # 77 ال ا منام نشنرف نيمس

 نانس يجاه دق ةدايم نبا ناك لاق يرملا ثرحلا ينأ ن م نع دا نع ىلعنب يحي( انربخأ)

 هل ةدامم نبا لاقف ٍِلسأ ن هوم لب دب نب دز ب ةيوح نب اع ب سيح دحأ راج نإ

 نم لاق اهف
 رباح نإ نائساب سلق .ض نس نع 0 لان ردح تلاع اماط دقل

 صماع نب سمح ىذ سع ىنق رسل و * 1 مْ ًاشيرق وخأأ
 | اها ىف لو لق

 مهلا نم 01 ا 0

 دجوف اتيب يتاف ىماع.-نب سدخخ ٠ وو راج درو تح هلالبإ يغب رخ ةدايم نبا نأ مث لاق

 روصنم نب لس نم لجو لاق تنأ نمي تلاقو هل امرك ذف هلبإ اهدشنف تنسأ دق أزوجم هيف

 0 دا أ لاق هن هن رق املف يرديال وهو هتفرع دقو كبررش يتح ل اذ دأ ت تااقو هلأ تنذآف

 رمحأ رازإ اهيلعو ىتابقتسا مث رتدلا تكتم دق تنب اذاو تدبلا ن ٠ ىلع حفن دق ب طلا حر

 اهمءالبق محضأ ة اع رأ ف تناك اذهأ ةمازلا ةدام» نبااي رظنأ ت تاقو هتلطأ «ةرتؤم د

 تلق 6 اذهأ

 مهلا نم راغصلا راك و د هنسز لك ىف تاس | يدسو

 تلق نكلو تلاق اذكهام يتديساي هللاوال تلق لاق
 مهدلا ةرمسبقملا اماك احورف * هئيز لك يف تايسّملا يدبتو

 لوش نيح كلذف 595 بيش فرصناو

 راجي تدقوأ ران بنيزل * يوولاو قوشلا ىلعانتج اهفان راغن
 راوس يطملاو دصق ريغ ىلع * هصاصخ نمىلحال اه انس نأك

 راوجو اننيب فلخحب دمت # اهاحم نيتلمرلب ةيسيمح

 «٠ رعشلا ىلا 2



 )ة١٠١(

 تل دف ةوسن عبسو رفن ةرمشع مهن رشع ةعبس تاقف ,كنادلو كو ةدايم نباي لاقف نول اك

 نيمو ريع هللا مهاقسو نمؤلاب 3 هللأ يطا دق ةدايم نئااي لاتف ىاَش ذحاف م كلذ

 تافاتخم للخ ثالثفلاحرلا املوناو )الا تافلتخم للح عبرأف تلال نينمؤلل رع هللا مئادكو

 تاق زاححلا ن* نينيع معدز محور م ناف ميو راس الإ ةحتل ةلام يرأ الف ىذا 2 ناولالا

 كيع هللا اهفاخأ دقف لاقتاملا اهب انذخأ , ون دوحلا اهي انك ٠ نوع باكا ان ل .نينمؤملا 0

 ىخ ( ا بحاو) قت ع ضر رك هيلو رام وطبقا هر اعلا كيطعأاك لثمهيف كل ماع لك

 لاتقلا نب مالسلا دبع نع هقع نإ دآدش ىنثدح لاق هسأ َُ قع نب دامح اند لاق يلع نإ

 0 لاتفلا نب اييلدخن !:لاقف ةدام نبا ىضراع لاق
 لمرلاودف وتلا نيام ءا رشا < هلل نبأ لع رمش تل الا

 لجن ا ديما َناَح ريسلا دع 2 اح ولاة دكا اش سدعلانرح ة1لخو

 لج ننذ ىلع تاما ىنغت * ةماح توصرهدلا نمسأ لهو

 ىلها هرضاح ةاعفالا د ىلع * ةبا>.ن زمرهدلا نب رشا لهو

 ل ؟ردأن يح ىنع نوطقو *_ىيعاع لع تطماج دال

 لاق يب اهملارصن نب ني سحب ( 8 ) هدحو ةدايم 2 هفرطسا دقو تيبلا أذهب ءامرلا ينانأف لاق

 نإ 0 0 بلك نه لحجر ىنثدح لاق معارإ ْك ق>-ا قدح لاق ةش نب رم اكدج

 ةنأع ةدامم نبال ديزب نإ 0 نع لاقىلكلا ىلع ينأ ن مدا نع ةيوارلا دامح نع ى نب "ىلع

 يئارغلا م املا نم هل اه رعاج ناءاوذارأ لولا ياءاماف: تك ى تاه نا
 قةدايم نبا لاقف دالتا او ع 5

 ادادنرا كتيطعيفاودار آ * انك ىلا نأ كنلب 1

 ادام> اهد | طق دو * قروو بهبد اهااولاقو

 هتياور يف يلع نبى <لاقو اداعح ارفداهذ#“ قاطنا هل اولاةفهيضغيفديلولا غابيس رعشلازا ْ وماع

 0 ديلولا لق الل

 ءاتا يرق هاص ا اع ه دلو نك لت ذأ
 املا دع اذ[ اوديجسأو < نتارق : يفديلولا ىبأ الأ
 حاقللا امردب تنخ اذا * ضيم مظع يذلا اهريد و

 حارقلاهب غ عوس ام اسمأو * الاعفناو م ونم تلعف دقإ

 انثدح لاقرو را اندحا# ىر1 انريخأ ) هتانغةقير طم ركذي ملو يداولارمع هيف ىنغو يحي لاق

 وني ب صخلا كلذلت لاش يعاشلا زاحملا بانح بصح لاق سبأ نع ىزازغلا سرضم نب ريهز نب د

 ءاشع قي رطلاةعراق ىلع ناسلاح ةدام ند و نأ 0 تاذ انفلاق هبه اوفلادف 7 ونبوةزازف

 نامع نب ورمع نب نام وعو مرلا رحب اهدحا اذاف انيلع انقو يت> نيتاح'ر نافحوي نايك ار اذا

 عم انمالك ىضشنا املف هرعشب ينالي ةداي٠ نبا ناك دقو اذ بشاو اني.ذذ هل ىلوه هعم نافع نبا ظ
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 جارطل قودنصلا حبب يعأ مث هدعنب لمجق نارقش ءابغ ةدشتتساو قودصلا ىلع ةسلجأ لخد
 ٍ ل وتكو لختلا ردي ا ردع لج و نارقش هيلع

 مامكلل تصنيف رحح ىلع # سيقباك ةعاضق نع 5
 ناك اخ نسف نطو 0 11

 و عيسي اوفو ًاضيأ لاقو 15-
 اهلاهأ دب رب ةعقلدن 0 * موضعا قال ءارعشلا اذا ينا

 1 !ااونا تعطقو راكنلا ه:م #« تنداذا ريدولا زحيرمل اوفقو

 3 الاس: تقلخ دق قفاتع اهم د يحالات نعرب اًسعَز مهكرتف

 || هرصعأف عرفالو هرفحأف لصأ هل سيا ىذلا اذه ينع ففكا نيتمؤملا ريمأأ ةدايم نبا هل لاقف
 .: نقش 0 م6 ترحرح دق كر ديشأ ديلولا لاف

 بابب مشاه نب لاقعو ةدايم نبا عمتجاو هرب يف ىحي لاق ارجرح ضع اذا راوخي تءاغ
 ةدايم نبا لاقف هالتعاو ةدانم نب لاقع زمفف نهعلا يفىأرلا ديدشلاقع ناكو ديزي نب دياولا

 حبسا ةياورلاوذ هيف عيدا * هرحو مالكلا عب ساني انرحف

 حلمو ةفلك مههاوس لوقو * فدنخو سف 0

 همحم لاقع لاقف

 حز, ناكوا حامرلا لطخ اهب * ةلاقم ضقن حامرلا غلبأالا

 حدقي سيل راسرعشو لاوط * ودبل ا

 0 حفطل ىو ىتتست م مالكلا روحب * مهلبق نوناعلا ي 11 قرح دقا

 02 او وأو مالكلا|ذ هاون ىعأ» مو * اوعلعتف مهدعبن هاوملع مهو

 00 حجبت مماع ق ةول2 نسلو #* هل ا لضفلا نيقتباسللف ْ

 58 ينادح لاق ها نع زيرعلا دبع نب لالخ | اد كاقددلا اكن لاق يم هركلا ( ينبريخا )

 عيبرلا يف هلزني دياولا ناك عضو“ وهو ني ديزي نب ديلولا دنع انآوتلق لاق ةدامم

 5 :كناوقاتشمرأوصل . اا كرات كرمعا

 0 امون ىلدل .نم يباحأ تاباذأ # صهاس نيعلا ير

 نكلو هب هب رق نم ض .ذرعب نينمؤملا ريم أي كال ام اقف انبرق نم تضع كناك ةداي نبااي ديلولايىللاقف لاق

 5 0 ينابر ثيح ىلل ةرحب * ا له يرعش تيل الا

 لج ىلا بيصخ لمجم نم علاطت * ةءغ تا يللا سبأ لع
 1 اخ نءطقو *« ىمنامت ىلع تطينا دالب

 . ىلعش اذاعجاوقزرلا ىلع رس اف * يسباح نطاوملا كلت نعتنك ناف

 يلا ادلو ترك نف ةدايم نبالاق ءارشع املك ١ م تردصدق لاقف ةقا ةنام تلق ةمجبلا < لاقف
 7 ْ كسا اذا 3 انأو هللا مهاقس هوقستسأ اذاو ا و قحط لحو ع هللا او.ءطتسا اذا دع

 ع 1 ا ا 1 ا تا ل لا ل يايا و
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 نبئكلاو ناثل. نم . طملا هلودو ©. تلحعام نانلا ىنأ دبل وأ لا

 ما * اهعمادم ارفص ةئام ىنتطعأ #2 هلوق تبلا اذه دعبو

 برعلا ام 5 0 #2 نك انو دن كتينأ ال

 مشيلا ريعبلا اذه ىتعل باكا ل و 7-02 ريغل 5 لاطا لو 0 2 0 دو ىذلا قا

 ناط ةدشألو ه رش ريغ نم

 41 فلا براغلا ملظعب حاب مك عطانا قرا ىلع لأ الو

 ا ئخرتس نيح هلام نع # هعد 5 يئامدت 0

 بصتعمم جاتلا مهلكح ةئالم * لثم مكل دجوي مل كانباو تنا

 اويضغناراصبالاوبجاوحلاسوش * مووت تباط اذا ن د

 اودتحاام بعام اذأ ةاورلا عداو 3 مهلك ىانلا ءأرعس 0 د

 8 !وباتك امو اوناخ امو 2و ن مهحيد هه ماوقأ لاق ناو يف

 برطضي سل ير .ناح ةنانغ # جلف "ىرأ يرج تالا

 ينئادملا هنلظأ نسحلاوبأ نرش كك هبا نع قحسا نب دامح انريخأ لاق يلع نب يحي ) ىنربخأ (

 ْن ةردذع يب >أ مده ع نام اللاش يف ىلاوه أَ ل لبقأ لاق يدرا ارفلا اص وبأ قرخأ لاق

 نبدوس ن 00 نبدي زنباوهو هب هشاع ل أدعس نضح نك ىدح دع مدهو لاق ميذهنب لكون

 رك لاق كم أذهام هل لاقف ةدايمن أ هقلف ةاوابم أدق 5 هعمو ةماعلا ٠ نه ةعاضق نب 2 نإ رسأ

 هحزاع ةدايم نبا هللاقف حاير بز هل لاش ىلدال هن

 حاير بزب لققت ل تنا اذا # ةرم كلهاال لفقت مل كناك

 ٠ نارةش هل لاةف ||

 حابش هو>ولادوس ةوسا ىلا د 4ب قاطناف هيزاذ م ناك ناف

 ءاحبأ| بيس كلذزاكف امن ىف ساو ع اوروما طودبلاب هلع يحنأو 4ضد و ةدامم 3 بضغُف

 نامالاس ينب كوكا هس و ةدام نا ع أ لاق ياكلا ىلع وبأ يف '”دحو هلأ نع( 0 لاق) امه

 يسح يف ىل» ه٠ سلو ديعلا اذه نيدو قى عمجأ نك ْمْؤملا را ةدايم نإ لاَقؤ ديزي نب ديلولا كك

 ا ةش لاقف ىدنم و يناس الو يسن الو

 ارصقم يار 1 ىرسكو لق ىه #* ينرشع يعش 5

 1 2 م نسر نا 3 هور نا نوك 1 نأ ينمنأ امو

 07 دع ردح 2 اذا 01 تءاشل 27 0 يرض

 تلا ا لق رزلادعم 0 ضد ريزعلا كمع نب لالبم يثلج لاق

 أملف ةداس ننال نو قودنص ف يدا ةعاضت وه نارقش هدنعو دب زي نب ديلولا ىلع ةدايم



 10 نكن ع نيب 5 تيسر وترا د خروع ل دمه . وطهيجم نامي ٠ك جانت 1017 ل دون كو  س سوو و ووا ووججج
 ء 00 22 0 . 3 : 3 34 ا 4 7 هلاك مو باو ح٠
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 كح ءاحم ىف أمف لوقي بسني ءانغ تاسالا هذه ىف

 هيحاح دعب مط ند مدجملا ن نع # براحم دفو دفولا سح لاط دقل )

 0 بر يل ا 0 ندا تيطاح مه لاقو

 مي يرملا زيزعلا دعنب لالخ ىثدج لاقرب زاا انيدح لاق ( يمرحلا ىربخأ ) ةليوط ةديصق يو

 انآ تاصو ةداسم نبا ىل لاق لاق ىنأ تيب ىف ةداي. نا تأ ردقو لال_>ح 00

 نبا سعي نارقش هل لاقي ةشرخ كلاود نم يلوم ناكو ةفيلخ وهو ديز, نب ديلولا ىلا ءارعشلا

 نآرقشاي نارقشل ديزي نب ديلولا لاق ءارعشلا تعمتجا املف دتلولا نم ناكم ىلع هدسحمو ةدايم

 هنأ نينمؤملا ريمأي هبف يملع لاق ةدايم نبا يف كملعام

 اا . مؤلا ءانأ م < الكوب درا قدام 3

 0 نم روحا دعدلا نع قملاريمأيى ع لاقذا رقشيف كملعام ةدايم نيااي ديلولا لاقف

 ا ىنع هنغأف اهايإ هتضيقف اهرد سى رشع هزي 10 لاق 0-00 (هرد نيعبرأ ىلع

 ف كلا 3 دقف نارقشاي هيسزمإ جاوا هل لاف هرم ع الو هرفتحا لصاب سلف نينمؤملا

 اهاخو ةحقل ةيأكع كرا ىريغ اع ءارعشلا تءقأف هندشنأ م أ َنَعاَص نارقش رصقف ةمششلا

 تاقو مويلا كلذ تاتحاف قيتع سشرفو رك يد يارد

 برمثلا هين لعأ قي يلذنلاك * اهعماد» ارفص ةنام قتطغأ

 * برثثلا اهس يور لختلا اماك ىوريو
 بلحلاو رصلا هاذغبارغلا لثم * هقرافه دعح عفاب كو

 بص اهباقرق تاذ ةماهو #* فرع هل ايهص تس اذو

 نب ديلولا اف حدعةليوط حامرلل ةدديصق نم يو ا بالا هذهريغريخ يف ريبزلا رك ذي م

 ايوا رط انهه اهراتخم ن نم 0

 بنط هل نتسمو حايرلا يفاس # اهريغ ءايلعلاب رادلا فرعت ىله

 تضيو عر ةسط اياك * انما د1 ءاضيبل راد

 ارا همام تعايرا اذا تح بيشو رمذلا نم جالا ىلإ ندالا نيباف كاسملا
 بحي هلوح نم 0 ءاَقف #2 ةعيضمب هتقلأ لكالو نحت

 اف لوقب
 ركنا ني اع سانا جلمأو < اهنع دب ايو ىانلا بيطاي
 بصتغا هللا الج دنع تسلاو + ايلتسأ نحت لت دوج تسل

 بنش اهباينأ يفو عيجضاا ىلع * مح تقنوع اماذا اهتتف سعيف
 بامعلاو تيزلا اهف ليردانقلا لثم * اهك اوك لاوعلا تاذ هلو

 هل ديبلات الفغم ىوتسا اذا #* ةرطمتضارقملايذ بو>اهمجدق

 * ١ برط اهفلخ داح مترثاذ *# اهعسلي ربدلا نك سيرتنعي 0#

 تاكو تانك ع د تع نين م



 مك 5 00
 هو 111|1 111|1 111|1101111|1(|١(٠١(٠(٠(٠(|((٠|٠ ٠ ٠

 رحبلا هموح هداج يحاض ثيل #3 مكضعل رحلاىف ناك ول 3 نونمو

 0 ةديصق نمهلوق م 3 يف ةدايم نبا هلاق اممو

 اهنعو تا دبر ا د راسل ا د اح الأ

 امف لوقو

 براغل ومن ام يانا املق
 اراجع ينحل دلو

 براخ رض رضأل اهوحوب ير

 صضاعو ملس 5 انتمعاس دّقل

 برا نيئضلا تهاا تراصف

 احرلا مئاق ةيريض> تذخأ اذا
 ل تاك ير طخ تلح انو

 اراولك لا هدمت دج نع 2 لاقف

 هب تلقا ةناخ نا
 هش ن 0 ورب تءاحف

 ل طوخ تا
 يشم نم مال الالا تلمح لمو

 8 :هو نيئضلا نا ودع جوز
 اما 0 و تنلعأ

 مها ل ماربا سيادم

 نا

 نت

 امونح نجو ىنطايش تنغت
 اهنيثي امْؤل ماوقالا 20 اذا

 اهنيط تفني سيل مول عباوط
 انيس 0 نأ 00

 ايدل ران اعص ك2
 ايت اعوأ ةادزا:الاوعدلا نع

 اهينح مث ةاللقم مؤالا ىلا

 امج ايف رد يف امام ذأ

 اهي اقئادادراال هدا ند
 تركك ساي الأ تاكد الو

 اه ودل ريم تردآل ردلاهب

 0 06 موتلا 3 و يمتشل

 1 هلام لاق 0 ىب 5ك 0 1 هده عمسف لاق ا تاوطاوماى .ءرش ريدر 3 لاق

 مهار 1 غلب و لاق هب , ماغاع مهاد فوم هتييصا ًابضغ موق يجر لل كو وح هللا دأ 0

 بروفهمد رذب 5 بضغف #* يشم ند 0 لالا تاج امو#لوقي ذاة سم ينب ءاسن ىف هلوق ماشه نبا

 ينادس #> لاق ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ين نب ىو( 5 )ا ماش هلا ىلا زاحلا نم

 تعا رحصات هل لاقنت ىرضلتا كاز حد هكا نا ىتا لاق يرضلا ناعبض نب نمحرلا دبع
 لبخ ل و كيلع هتنعأام لي را انأي هللاو ال ر>ص هل لاقف رهعم نب مكمحلا كر.ع نءآ ىلع

 ةدانم نبأ لوقدح نو لعدتم يداولا رجش نأ نطا تكف هتعاح داو ال2 6 |
 اطوأ ىتلا هتديدق كح يف

: ٠» 

  9ات

 م كثلادوعن هكاكبأو د ةقمس كا ع . مويلا كتقمس دّقل

 هيلاغانأ ءأنجب ءلا لد لح 0 د يوه يف زغب أ ىردأم 1
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 لالاب نب دوس حاس قح * يرسسلا نم ارب الن أتنقيتساو

 لاوط مش أ ىلا نويعلا تمس هك هناي دوقولاو لية 151 مزق

 ترك ذودت هلأو عك 0 كوع لا ل حر اودرتك تا ةدا.:نباو ىرضخلا ميكحلو

 لوطيفهرئاس نع وتسن الوامهتيب زادام ضعب 0 ذ نمباتكلا اذهولخي الثل ءالاقام دج نماعمل اهنم
 هلوق دايم نب | يف مكح هلاقامش

 رضع نم كرصعل ايقس اهل الوقو 6 رفحلاب رادلا اببح احوع.ىليلخ

 0 2 ا هك تموت وكر ف قمت اذامو
 رذتشي امف هلوق دجح نش

 رض اق رولا ىلع يغت اننادنعو * ايدو موق نادك اذأ

 1322+ ةحأر يواسي مرقب * ع مورقلاب اوان ساناا اذا

 رخفلاو .مراكملا اأو كلع #* انقلاولمخلاو داحتالاو روغلا انل

 هلوه هبا دي نمو
 رقما ىلع ندر تالخ هؤالاننم © : نطوم لك يف كارت[ دق حان
 رغنلا ةزو> نع ديعلا يعاحلا سنن و * مرامذ يماح دعلا نأ 26

5 

 0 ا مو ًاداوح 3 ا ه>و اوحسع | م نأ نونمو

 رتل قاوهو نافد ىلع اوسفيف * كلم" نفالي كيلا ٌُك نونو

 ردغلاو ةنايلعاب قلق اكن © و 2 0

 د ا 0 ةرودوك اقرأ سوت و

 رهظلابدودحمت اراحلا ىلا بدي #* مكنم دخوي خيشلا نأ تو

 رحبلا لحاسامودت سم ايه ناو اهشارتحا ىشحم نذذا|بابض تدب

 ام مهيس يت ىلا لاصألا هذه نع هل ابيحب هلوق اهنم ةلبوط ةديصشب ةدام نبأ هباحاف

 رشع اهموق ىلع تالخي تزافو # براحم تايز زاب تقيس دنقل

 رقعلا ىلإ [ءوب جيتحا ام اذا قل * ةورذ تاذ اورقعت مل ن

 ره٠ ىلع لج تخاموي ىليخا نم * ةيرع اوحدم مل 0 نونو
 رمخعا حرقلا لشيف الإ محاج « 1 ويسب اوبرضت مل نأ نونمو

 قرب .الو شب ريال مملع دق 6 * :تراخم خوش تعا نأ 5-0

 2 نومدخت ادع منكل * امتركذ ول ةا 0 يرخأ نونمو

 ن. مالا فا 000-0 اذا * ا نأضاا نأ نونو

 س وماق هأ نودزلاو لغلاو ليفلاو نيحطا سرفلا ىدو لاو ندوكلاو ) ( ١

 1 الا

 1 اذ. طا يب ل  ةااجلا

 ا م رو ا

01 1 



 فكل

 هدعومل فاوب ملو احامر قاب لو ءاحيرع ىلع لظف ا ءاحرع دعوي دروف هتيوار ناحنر لاق

 مكح ةافاومو ةداسس خ نب ربخلا غلب و اهدرو رخص ليإهو>و فرص مث ىماو > ذئمون دشني لظو

 لوشو زحرب وهو الل ىلع حيصأف هدعوم

 رظفنم ”ىلب تاذ قد لك رز1لا راقع ةدايم نيل

 من ةديدش ةقش..هياع قش هماعطإ وهرحت نم ةدايم نب عنصام اهكح غلب املف مطأ ورحت اةءالآ لغرا
 ةيرضن الك هب الا ةنسو بدح ماعماعلاكلذ ناكو ناحير نيديوسلق ةيرضىمح افاوتدعب اءمماأأ

 ةلزنمو لام تاذ ريبزلا نب ىعصم نب ةشاكعل ةالوه ىلع تك ذئموي ةدامم نبا انقيسف لاق

 دقو هال ولا دع نخلسك ناكر لاك هنا 1 كانه ةالولا لعام ارك مكح ناكو لاق ناطلسلا ن

 بي رض نابوُدل 1 نايوت 1 حامرب نحن اذإو القأ دق ناكر اذا انياود عذارب 0

 كب ,اراف د انبا ناذه ناحيراب لاقف أمهف سعم + اهلو ايكو انستا المفأف لامجاو ةعاحشلا يف

 كك ًابحعلاقو م ةيتح كحاضتيحامرو انوحم اليقأف لاقال ا ناو يفك

 ههاج ىمْخا افا وحراو ةنسلاويئذلا قوي هحاسب اطأ ةادغلا ص وينع تكسي ملو هنع

 حامراينيلسرملا برو 1 م هل لاقف ىنح ىلادعقف 3 ءاحو مكح تنح ىلا ساح 9 ” هتكربو

 كالق ناك نم قسوتسا اكسو آل ماظنبا تان ارد ىلا مصتعت تلعج تايسأ الوإ

 كاذ يف اهر ان حذو 1 اا دنع انللاذذ هضع يلع ىف هلو هضعا عموسأ تادح يق اذحأو ناحير لاق |

 مْوأ حاورال انددشف ءاشعلا ناك ىح اندش نارظني ال همحاص ىلع امه دحاَو لك لم نانداح

 ن* هلتباط نم ةجاحو كتجاح تبيضت دق مكح ةينك ت تناكو عب ا مكمل حامر لاف اناها

 7 ىلاوهنم يت َدحاح تدضق هللأو دق مكح 1 لاقف انيعري نا يف ةحاح هيلا انل ناو لماعلا اذه

 لحرلا اذه نا همم ثيدحخلادن هل 1 لماعلا ىلا هعم عج ر ع دب ك:ةءاح نم امو هيا عجل

 ن0 0 تلحق ةلابانإو 0 كأس دقو هيو نيبال عد

 هنرك ذاق حامر ةحاح ينو .هللاو ال لاق كلذ ريغ ةحاح كل له لاقو ةيرمض لماع هل اعدف 1 ١

 ضرع ال ءاح مع ييعر لاقف كة احام ةداي٠ نبال ىلءاعلا لاقف ناسنلاب رذتعاواه ءاطف 2 اهايأ

 0 دقا هللاوف عين ابأ اي اريخ هللا كاز لاقف مكح ىلع حام هر لبقأف اهلي ءاعراف

 دحاو لك عدو فارصن الا ىلع امنع اءاف لاق هلام فصنس ءاحن رع يعرب نأينع ن* يموق نم ا

 نبا ىلا بكر دق مهضعب دوف هموق ىلا ةداي٠ نبا فرصناو نيضار افرصناو هيحاص اهبنم

 هلوق يف مكح ىلع هيضغتساف ماشه

 امْثنَح امْؤل دازالا هدلانم * ةلل:تاذ ةيرم تدلو امو

 حر ىلإ مدع اوعئص ام هءاسوحامر لاف هيلع نلء>.لو هنتحرسل هبرفظ نءا مسقأو هد رطأف

 ىلا راطف ريخلا مكحلا غابو هدأر طاب من مّنجو هيلع م. دعتساف هه>وب تعراو هثبو ىندب م حلص دق

 ضعء؛ىفتاق ل نسحب د ناكو اقرغ ماشلاب تام ةرمس نب سابعلا لاقتام يح اهحريبرلف ماشلا

 امف كلوش يلا هيديصق ىف يئاوسلامت يرانا لالب نب دوسا هيف حدم ىذلا ههجو وهولاق اهراهعا



 (ةه)

 لواط ألا روهدلا مايأب نيهر * هناف ريصقلا مويلا اذب معتم
 يناثلا ليقثاا نم هنو مجنملا ىحي نب يلع نيتيبلا نيذه ىف ءانغلا

 (1)لئاوزلايمرتعدودق تحبصأف * ةرم لئاوزلا يرأ ًايصأ تاكو

 لصانو تر نيب يابس تداعو * اماعرش نم وهال سوق تلطعو

 تشل لوطا وهز نوللا تع نم لمس را تاطرربشلا

 ىللهاك دتشاو سهلا تان ةيمنو *# نززامو ردي نيب نب لح اذا

 تفوع نب ةربعو نابذ نب ةرازف نب يدع نب ةيلم- نب ناذوا نب ةيوَبح نإ ورم نإ ردب وعن
 ذأ يناهصالا جرفلا وبأ لاق ةليوط يعو ةرازف نب نزامو ةرازف.نب ةرمو نايبذ نب دعس نبا
 لاَقف ىله اك دتشاو سمشلا تان هلوق يف ةدابم نبا تدب ينع» ىلدوملا قا>سا

 مئاق ريغ أدعاق ايدل عادم *- تلوانسو عاش فنا طع

 لوش ةديصقلا هذه يفو داجأو يح دازو هب (7] عاطخأ دك داك ناهس ا ناك نك ىرشعلو

 لئاضفلا لهأناو ىمىن ريغو * دم طهر ريغ ًاشيرق اناضف

 نءللع نإ ؛ نسحلاهب ( ينربخأو )بعصم ن ء بوبا نب ناماسنب 11 فرحا 0ع ىح لاق

 هدرجحو امي رق تاذف تن أدام نبال ليعمسانب ماشه» ن رب مهارب .| لاق لاق معمم نع ريهز نإ د

 ةدابم نبا لاق امل لاق راكب نب ريبزاا انثدح لاق ءالعلا يأ نب يم را ( ينربخأ 7 هير در

 لئاضفلا لعأ ناورم ىب.ريغو * دمحم طهر ريغ اشيزق انلَضَف

 0 وللا رعلا تحك ام لاقف و اع هللا لص انلبق دمت لآ تمدق ديزي نب ديلولا لاق

 0و روصنملا ىلا ةدايم نبأ دقو مشاه يف , ىلا ةفالخا 0000 اف لاق كلذ ريغ نكمي هنظأ

 5 بيف ووملا 0 اع ا ديلولا كل لاق فك هيلا لخد يول

 نب ةرحس نب سايعلا ينثدح لاق يحمجا مهاربا نب للا دبع ىنثدح لاق ريزلا انثمدح لاق يرحلا

 لاق ىرضخلا رمعم نب مكح ةيوار ناكو ل ديوس نب ناحير نع ةرهس نب خامش نب دابع
 هموق نم رفن يف امهنم دحاو لك جرت اهياع نافقاوتي ةءام يهو ءاجنرع ةدايم نباو مكح دعاوت
 ُف يف ءاحطأ ع نم امهسب طرف ناك امل مكمل ودع دعموب وهو امكح موي ىرضلا دما نب رخد لقا

 ءالؤهأ حاب ل لاق هيل الف براحم نب فاخ نب كيرط نب 0
 ةأدح ءامدك الا ةيم ينب ىلع مهؤامدام هللا وف كموق هو>و مهو مهلحا نم توملل تضع نيذلا

 ادغ ينفقاوي أ ةدلم نب يدعو دق رذدل لاقو هموق درف قا وه رد لوق نأ ع فرع

 موقلا ناف زراف يلبإ تدرو اذاف القم مكح ناكو ليالارغك ١1 حمل لاق - ءاحرما

 هلك ىللام لع تبنأ نو عاأو رحتاف ِ أو 0 لاحرلا تقل ناف كدخو تع كلع نوعحشال

 يف لاق هيلع يوق يأ (9) 11 ءارمأ تنكو دشنأو يرهوجلا هلاق كري “يش لك ةلئازلاو )١(



 (ةالز

 هرك ذو*ىم م نب ةدعاس نع مهاربا نب هللا دبع يتةدح لاق ريبزلا انثدحت لاق يجرملا | ( ينربخأ (
 ءاحو اهب افقاوتف اهب افقاوتل ةنيدملاادعاوت 0 يك و ةمايم نبا .نإ باكا نعءاشرا قيس

 تضاوهل ضر راقو كح ةفقاوم نم هوعنش ةدام نبايلا ةسم نم مما أ شيرق نها رق

 0 عحيسل م 52 ناكو لاق. ناسللا كلح لجو وهو انتالكو انلا رجأو ناين مشيف ا

 هلريزلا نك ذو هقلي لف هب هيفا ١ امحس ةضراقملا لق هب نءحسال هتفقاو نل هللأو ا 1

 فلات افلتؤم ًامحس مجسم حببصف مالك الوم وظن هردر نحل هنال ه4 5 ةدئاك“ الا اًدغالاب رطاعس

 كن دح الو * اعانم راحال * اعاح ين د>+:] #* اعادس نسا يا اور رتل نآالايفاوقلا

 * اشاشم كنم نقد الو * اًشاهدا كنههدال * اناطب كتكطابنئاو * اعاضم سحلا « اءاه
 ام هنود وهام لع هب لدتتل هك ذ اعإو ةلذوو عجسلائغ نم اذهو * اشاشر كلوب "ي 2 قح

 لاف هب زحرو لاق 1 تنغلأ

 هلوأ تلأو ءوللا زداو « دج كاد تاو

 هلششب كابا يراحاذا 3 #4 هلم اديعب اقامس تيراح

 هلذنأو لجو ريش تناف #* 1 :؟وموجر انكم

 هاد امى زال تيما *ب :هزيدبأو قام فالحل

 هل هحيلأ اذآ ايوث *# هلبرسي . هل لايرس . ملل
 مكح هباحأف

 رع تاكو وشلاعبشو #* رمضت تناكاجتأ ريح يتلانباا

 رطل 2 هيواملذا تك“

 رو زا اي دح لاق را ,( ٍينربخأ ( 00 امركل !طقبا ادج ةليوط ةرثك رجار 0
 جر ىرضخلا 1 نا تأ قف تقل ند نصت ( قرحاو) لاق مهاربإ َ سا دحنع نك

 مكحلاقف هفداصل 5 هنا وأ هنع بيغ 10 امإ هّقلب 0 دعوم ريغ ن م مقرلاب ةدامم نباءاقل ديري

 مهدلا 00 رف لثم رعدلاب *# مكح نم ءاطق رلأ ةدايم نيارف

 مقرلاب تحتحأ دقو ينم رن * هن رقأ يف تحبصأ

 ردد م كا وك وح ةداه نيا لآق هبا ع نع هتناور ف قدا لقد

 لباق نوذ نم كالاال ملعال * ينناو ءاقللا كنم يننونع

 هلوق وهو ضع ملام امه انهه ت ركذف امدقتم تاسالا هذه 2 يضمدقو

 لئادبلا كالا ن٠ ديدجم انل ردد مان ءلصولاثرتنلابف
 كيا را تافتعالا دولا نه * اهنبو يب ناك امم قس ملو

 لضانملا يمرك ام تيمر * ةدقرول- نهتوماتسااذا ينإو
 فيا وص

 َلحاكملاوش- نيرذياهمداو © اطوق .رتأال ءاشأ لم ئنأ1ف

 يف قاعالا 15



 (ةك)

 هعم.ريبزلا هوري لو ىحي نب يلع ةياور نم
 ارتس اطنيحم فدكب و دع 27 00 اسؤل قاتل 0

 ةفلع ودعم ةدايم نا لاَقف أعم 20 | ولاَ

 اركو ذختم لباب هنكحلو * حد سيل رقصلا نا فاعأ

 ارسكهموط رخ قوفىتل! ليالا اذا # هحاس ني_حانحلا نيب شرتفمو

 : رن اهتلعم و هجرأ دنس ا يكس
 رم ند -ل>ر 0 تاسراف اه رض ةفلع نب ليقع هوا نا راغأ ين نم ةفلع اناس

 دامح 5 هريخ قف 10 يلع ن يد لاقو | )م بهذف له لع اهل |[ حف المل اهانأف فاحح هإ لاش

 هوس يا طحت نا ع لاتق ىت نم الحر ناك دابا نب فادح نأ دواد يأ ن 5 2 نع

 يفإ ن* أر ا يو اهب مهتيو و ليقع نب ةملع هنبا ءأ يهو ةعاد نب ليقع ةأعا ىلا ثدح ناكو

 نم ليقع ناكو 1و تاتا راد طق 5 اذ لاه نافطغ نا كدر قا صوم راغأ

 عحسف دابا نب فاح> اهب رش لع ةيرق يف اهلعحو ةلاهإ اهدو د ةيلزأ نيب اهطب را ريغأ

 لالا فوج نم ليقع ماقو ليقع ىلع اهيلاو تدعتساف كدفب اه>رط يتح اها تحاف اهانأف اهننأ
 امنع فاح> سنخو ةيرقلا حبص يت>هعشو هف رديف راذجوو اهدحن لذ اهرظنو ةوشع دقوأف

 هقاعل منام“ الحر لل.قع ناكولع تارا افيد تهذو ترك دق يف ا نا لاف يلاولا يتأف

 هلوق يف اذه فا حاب ليقع نب ةفلت ةداسم نبا ريعف لاق ناس رهك ن.٠ هعضومل هعئصامي يلاولا

 : ارقص ة] فاق احح لو. # هما ةلآ دنل ا رقص كي نآف
 ةفاع نواع دقو ىرضا م 5 و ةدايم نا هش لاقو | 0 ءاحمطأ جو لاق

 نك ارملا تاسإن ل م قل يصمد

 0 ةملخل اكو
 3 الط ىررطلا ب دولا « طودك ننال ليقع ناي
 0 انوهذلا ىل تيم الهخ # انيطلا ء.ثوديزل وش نه

 || ا-وضفمةفاع هنععطقناو يرضألا مكح نيبو هنيب يجابتلا جاهو هبلغ نا ةدايم نبا هثبلي مل مث لاق ظ
 1 ةاحاهملا نم ةفلع نيب و هئيب ناك ام ةئيف ىلع ةدايم نبا اهب بنشتي ناك 3 ردحج مأ تنتامو لاق

 : لاقف هل اهاعنف رامع هل لاقي لحز ينب نه لجر هانأ قح قدصي مف هل تماو
 1 رامع ىل_> زا ىل اهاعن - ىح * اوقدصدق موقلانايسحاتنك ام

 أمري لاقو

 و

 ووو وذا دش اي يو

 92-- ن4 هما ناضل 0 رو : - سك 4 لا ريع هن 2 يحاإ ا يسيل روما وعم تلح

 لائح تح يدص نمىنءاذامو # ردح مأ هب ىتات 8 تنل
1 

 لوطم ءانع ند ريخ لخاللو #2 4ءبمد ةأح ند را تومللف



 (ذهم)

 لوقتو اهبوت نيج مهاسن 0 لاق اه نشب ىأف

 لق لي رسلمأ ناوسللا لعاتجو #* ةحالام تديزأ ردم هللا وف

 نع فردت ناو افل طرملا ىفو * ةداغ عردلا يف ف اهايوت مهاست

 ىرمش قام وأ لاتخ قاحأ دك هيام نانو لاق سلا نده ع كجأام وأ م د لا

 كلوت كِيلع بيعأ كو ىناف م < هل لاقف يناحيأ دقل لاقث 0 كأم

 كفانأو هيعش يلاعأ ديحو * 0 ناير رودمملا حرب ل

 لاوج هق يش ئش ىو لاةف هيف عضوه ريخوهو هطسو كر ةلفحأم هالعال تيق.ةساف

 لاقف # زحرو ضيرق موب هناف #* لاق مث ردهو هتقان لحئراف م كح لضغف ارئاهتو ايصخم ناير

 حامرلا لاق مث ركللا طغي اهنا كاَقف حامراي رده 0-0 ةدايم نبال هرم نم لخو

 زريف بيحالا فرطلا نيبو * 2 دقف ارك 5 ناكنم * زحرو ضيرق مول هنا

 ىلع عزتي ةيدابلا لأ نم لحجر تءكمو نيرا لال فز دق اضاع ازكأ 5 تاي را

 0 بيلق نم ةريثك هل لبإ

 انطي اهط رجتلا 7 ب وأ * اقيسد نكت مل نأ ت 0

 ينادحو يجمجلا لاق ريب زلا لاق منيب يجابتلا جاهامل وأ اذه ةرمد نراخلا# طالت دا كل

 اع نب ليقع نب سامح و ىرضألا مكحو ةدايم نس ناك لاق يبراحلا ناعيض نب نمحر لا ديع

 تلضففة الوم اهم تن :اكو ةيرملا ناسح تشب ردم 1 ىلا نودع أعيمج اوناكو نيلا>تم نيرواحتم

 ردخج م اى لاق ةدايم نيا: ناكو اضقف نيلمتو مكحلا ىلع ةدايم نا

 اريصص الف اهع ريما اماك ل ايد ردحج م 1 ىلا نع يرش تنل الآ

 ارض يوالان ايد تاكور كلهإور * العا ناجم نفس ىو ب

 امف لاقو

 ررطلا ناضالا الو اهفاط 8 تنسو رانا نهج ترا
 مكح ىلا بسنت هواها وح ىرضخلا مكحو ليقع نإ سا لاقف تايبالا

 ا راو بيلالكلا الا ترفل الو * ردحجح مأ اهربق .يف تدقوع الأ

 ارفص هتاطر رودحالا دازاا نم * و رك ادن تاو

 ارصقلا كيباَخ تقاَذ وأكثكأ | ردحج مأت أر لهيرعش تنلاق ٠
 ارفد تقتساام اذا حامر م | انف + تاروت, ا ءاسرا ترن ادلع

 ارمثلاونايز كاد نعلسف 00 * تةداعواحاقل ترص دق .ةكلاو
 ليقع نب ةفلع اطاق لب لاقيو ةفلع نب ليقع نب سامح لاقو

 أرقص نكي نم ةامرملا رصقي #* امنا سفانطلا امنع امضت الف

 نضر دواد ينأو طاير نبريرج نع هي هبأ نع دامح نع تن كاددجع عيضل

 ودا تيب هدعبو تسلا نا نونا نم سنل ني هنا يا ةدايم نباب ارقص نأ ل نم هلوش



)84( 

 هلوق ةدام نإ اندشنأف سلحم ىرضملا دعما نب رذصو ةدايم نباو ىنعمج

 : لباق نود نم كاقلأال معال * ىنناو ءاقالا كنم يننونع ا ؛

 ليبحرمشلا ابأاي ءازعلا نسح كارآو ربطلا معو تئئافلا وحري ىكملا يجملاهل لاقف رد هيلع لبق اف

 تاقف يدع 9 لاق ةدانم نبا هنع 00

 همفدو هدر ة.ضم * هعدرباليس ليسلاربدفداص

 ةرذع ونأ لاق دقو نيتي رضالاب خطلتأال هللاو ىدع ابأأي يللاقف ليسلا رد يوريو
 ديلا ريل طا تاتمزالو © هيت نأ هع يضامدسلا ره

 رخسعيلا ري لف لاق ءركام عقينأ ةفاخم اهرجزي مربط يأر ' اذا لوقي ريطلا م هلوق ريزلا لاق
 مث انامز ايحاهت اناكو يرضملا مكحلا هناحاهه نيترم 0 تاملعأال هل وقَن يف اناوح دعملا نبا

 ريبزأا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب مكحلا ( قرحتاف) كح | هحلاصق حاصلا هلآسو هدام نأ 0

 ينال وا مثييلغتلا رو ادا نع ديشر نب بوهوم ةنلسولا وت لاق رايك

 نب مكملاب رم ةداي» ع 1 قات رطل رقع مكحو ةدايم ن نبأ" نان عل افامكلو |

 7 سانلا نم ةعام يف سو هيلع هللا يلد يبا ىلصم ىف دشنب وهو رمعم

 رجحم قرب نيبو سانكلا نيب * رعت ماع اك رايدلا نمل

 : هلوق ىلا يونا تح

 رحذملا تضيف هب رازالا حضن * اقراب امشت ملا يبحاصاي

 رقوملا ساهدلا ف دقملا ضم * انيصع اوكا تق

 مكحانأ لاق 0 هل اقف فسار هللا عقب 0 أ كسأر يلا عفرأ ةدابم نبا لاقف

 تدع اذاه و مكح هل لاف رعش ةمورأ يف الو تسح تدب يف تنأام هللا وف لاق يرضخلا رمعم نا

 كحيو لاق هدام: نا انأ لاق تن أ نمو كح هل لاق ت رقوأو تسهدأ كنا ت تبع لاق 000

 كسبأىف تدد>وول للاو امأ ةدايم امهريخ نيدلاوهللا حبق كمأ ىلا تيسشاو كسبأ نع تبغر '

 الماحتمال اراتمالار بخ تا مهيتاق ىراقياو يساهدا امآو نأغلا ةيعار كمأ يلا تيستناا٠ ًاريخ

 كدع باوك اَرَغ ناك اذ م نع تكس ولف“ ك.اوق لاحو كلاح تكح نا تودع امو

 معاد ,ا نب هللا دع انثدح لاق ريبزلا انثدح لاق ى م را 6 ءاغ نع الا اقرتفي رف

 نبمكح نيبو ةدايم نبا نيب ءاجبلا جاه ام لو اكل 0 مكى رع يدح لاق نحيا

 دلو را و لاق "تراحم نت فيرط نب .كلام نب ةيلعث نب ةملس نب شاحدح نب ربتق نب رمعم

 0 ل اردت كلو حرش كدكو ةمدالا ديدح ناك لام نآل كلذ اودي فرط ى كلام
 وهوو رمح نب ةدعاس نإ لود ديزي ل نب ةحسوع نب ةماس نإ ريمس 9

 مكح ناكو هرعش نم عسا ا ل كح ل داق نا لقاك هيهات ةككح

 لاق مكحاي.امهتلق ناتيب ىنحعَأ دقل هللاو ةدايم نبا لاق مث موقلا ةعاج اميح ادشنأف امنسأ
 كفل هلع دي رالاارا رق كلذ دوري ناجحا دقل هنناو لاقف نآحو الا يرمك نم كناام وأ



 (ةيسز

 ريبع خت ةارثذ لك 8-3 جربفم يمال كلذ رد
 ري.ه ن عطب نعطش اطقلا فيقز * ىن ىلا تاصقارلا برب تفلح

 ريت دس الا داوس يف الع # ام دعب ةيدراصلا تح داك دقأ

 روصعو ةمذ نم ضااف نع 8 كلاش رو ىاناعا
 زيرط داؤفلا يف مم سب يلقا حو ًادصقم ىهدلاحرب ا ويلاتندع

 روشنب اهدعت ىبلق مه دقف * ةيوم بحال تام ىبلق ناكدقو

 ريف .لحألا ص ءالح د ةديجد# لهأن عدلا تلح

 : ردد ب تسنلا ِق ةدامسنب راعشأ نم هيف ىنغل امو

 هسا وص

 رد>> مأ اماسأإ يذق نيعو * دقو يووال يموقلاب الأ

 را هقوق عولستك الو * رطب اياز ي ندعرت 1

 راكي نا لا دج لاك العلا يفأ نب ىم هل!( ات س وأب كو ليش قحسال ءانغلا

 تضيف ايف ثمر 2: ةيائح تدنح لاق 0 ند لحر 3 يز ازفلا ةحاط نب مكح ل لاق

1 

 لاقمأ ينناعأف ص نب 6-0 دعا 3 نإ راس تدبأق 8 مط ةساف ةالم يب ىلا ردن ىلا

 بهذ ليقف هنع الأسف هل نا ىلا انهفف كيم قد ةدايم نا ىف دى نب حامرلا 2 ضءأ

 نيترح نيب ءاضيب ةرارق يف هيلع انعق وفهبلط يف 0 ليهس لن همأ يلا بهذ رايس لاَقف ا

 ةولح ةباشاذاف انساك اممم هب اذاو ملا عم ديقم راحاذاو ضيبو دوسنأ أضلا نم منع ةرارقلا يفو
 انتدشنأف اش كيف تاقام يدنا لاقف انساحو انماسفةسروم ةعارد يف ءارفص

 ليا نود نم كاقلأ 0 عال * ين 9 ءاقالا كنم قوتك <

 لياخملا ءالجما كينح ةبانغ * تاجناو كروما تراحام كاذ ىلا
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 ريبع خضن هارفذ ىلع نأك *« هسأرب مامزل يب رار 1

 2و ريفمف ءالجال 0 الح #  ةدم 2 ل عاداحد ا تأ

 يريدعو ةدش يذ نم كريذع * تمسن نأ 8 تااقو

 ريرط_ نيدنلا يف مهلا ياقل * ادصةمىهدلاحرببامىوطات مدع

 روشتب اهدع يق مهد ف * ةناوم دحوال تام يلو ناك دقو

 هفصضاو ًاريعب رك ذي وهو رامح لع الا تلحام هللاو ةدامزلا ك0 لا ككمتأ ام تلقف لاق
 لاق يرملا ) 0 2 نالشلا ةئاماق ريقف ءالجال ىنَع ءالح تلح اخو

 2 52 امجوز دنع 7 ءكم لآ ريحهز نب يلوم نكح لك ركب نب ربزاا اًَنيَدَح
 8 د نإ راس فربخأو) ()(اهوبأ تامدقو امو وا ىلع 20 اهدلوت امو اهحوز تام

 اتي تلآو ردحج مأ ينتحر لاق كلام كحيو هل تلقف ىكسي وهو ةدايم نبا تيقل لاق ىزملا
 نياطأرب رج كمدتيهو امدح وفاهنب قاورتيشغيتح تحر هديل | عفشأف قاطني :.لكتال

 21 هدا الروم تك سك نا تلاقف هيلع جح ري نأ ديرت قدملاو ةيالصلا
 رايس لاق يسوم ل لاق هيلو الواهارالو هن امهلناو الو تش لاق اجل كك نأ كيلع مارح
 مونم روج املا تعب 0 حال 1 امأ ىل لاَعف اهم هَنأر امون ىلرت ذإ هل تلقف

 اهتلسرأ مث يتقان ىلع ىلحر تيقلأف لكر مامأر لاو ال تلاقف لاحر نم نيرت له تانف
 اشارف يل ت تقلا دقو تاخد يح كاذ الا ناك ام ةقانلا دقأ ت تاج م مهرب تانطأ نيبا ام ى

 ةعاس انئدحم مث لاق همدقم ىلع نيبرذ آو شارفلا ز<م ىلع نيتداسويىل ت>رطو امومطم 0

 نم نارفعزلاو ءانحلاب وصح ل ءيف مصت يه اذا ب هنوالح نم برلا ايدج ىنةعلت اعأكو

 هنأتيرد الو ىف هحقلاع 0 نيب هتحوارف ةانق 6 سعلا كلذاونم تدخاف حاقالا نانا

 لحلو رابلا ردص كلظأ دقن كيلع هللا ىصال ةدايم نيلي لصتالاز و2 ىل تلاق قح يمن

 0 ا واع أ اهجوز ىح هيف اهلك موي رخا مولا كلذ ناكف لاقةركملا لوأ يف ينناالا

 يروظنملامىرار زفلاةحلطنب مكح ىنثدح لاقريب ز :| انثدح لاق( ءالعلا ينأ نب 00 رحلا ينريخ أ )اهتببو ينو

 لاق ليب>رسشلا ا انأ ان وه موب آو هل لبق ىهدلا نم يب سم موب رصقأ 8 ىا ةدا ٠. نبا لاق لاق

 ىنادحم يهو هب تيناف 5 0 اهني ءانش تسلحف ًارك اب ردحج 3 هع
 املا رظنأ انأو يتحار ىلع حدقلا لا كر نا اهنيدح عل 2 نأ تع رو و: يد ىلع هتعض وف

 دازو اذه لثع ديشر نب بوهوم ةءلسوأ ىنادحو رييزلا 2 ت1 رهظلا ةالص ينشاف ىح

 5 اهف ةدايم نبأ لاقو هريخ يف

 دلك دج كربلا لاك < تروا ةيدراكملا نار ما
 ريجعم تعد بخأ نم نكيوهسإ * هدا وف تباصا نأ املف انالث

 4 ةيرمملا ةع.طملا نم ةطقاس ةرابعلا هذه (1)



 0 ب|طجسطسطِط ط]جج] جي ييسيسيسييِيِ!ل! ب ب ب ب ب ببي ببي || ||| ب ب ب ب ب يي 5 يييييييييييييإبإبلللِييبيبيبِبيبي | | يي 7 بمب يي بج ب ب يي يي ببببببببيبيبيبيبب-بيييبيبسسٍسس:ا

 ل

 بيسع ماقأام مقم يناو * بونتبوطخلازا انتراجأ
 ىف مالسلا هيلع بلاط ىنأ نإ ىلع نينمؤملا ا هب لثمتو ةءلهاجلا ءارعش نم سعاشل كثلاثلا تيبلاو

 ةدامم نب رعش ل | ىلا عجرو اقل ةدايم نب هلق تت أاط ينأ 65-ل اقع هَ ىلا م ل ةلاسر

 بوعل قاع هاب ريطو ءايظ ني 0 ند ليخلا تارا يرح

 تمل "٠ بيللاو ققرطلا اهلا "ع تف تفاعو فتعأ مف ّت راظن

 باع ملل ن نآ الا ناعيمج # هذ مه دعا يك رت نا مارح تااَقؤ

 بواقهياع دجو نم عطش د كلاه براق أريح ص انتراحأ

 تردف تئدف لاق لإبلا | 2 ّه رع دلد يف عمت نأ الآ ا, اك يف تعوطو املط يف تردحا 0 © لاق

 امتلسرأف 0 رادلا 0 قر هذه كباس ل كلام لاف اهحوز ع 0 مأشلا

 تلح امد: ى .ءاعاف ءاح اذا | اهتيراهط ردع مآ تلاقف باشلاب ةيرالا جورخ رظنت أ تفقو ينا مث

 ليح 5 أ ىو اما كانغ ن 1 تنك دق حامراب كحيو تلاقفبابلا ءارو ردحج : اذا

 لوقأ انأوتفرصناف ماقملا أذه نم كل ىحت أ يناف ك:ريشنعىلا فرصنا هلع انقنأ تقاطو هنود

 كتمصوص

 قلر َِط نيتلخش ند انعم2#و *# رد اع 0

 قيكر لا قود سم فدحت+ امو نا نانضعا كطقو

 هذه مأشلا يلا جرخ نيحلاقو ينجحال هنا يعاشملا ركذ يناثلا ليقثلا نم نحل نيتيبلا نيذه يف

 تيل ةياور

 اًرفص قمح رادلا تتألم اذا < ىنارغ اهراد راداكأت <
 رح تعا هنود نم ىلا ناك »* ا ىلع ءادرلاب ا هيد

 أردن ةلبل 00 ايرئلا دادع د ىقالا مث يولاا ل مب لي

 أرمغلاف نات نطب يداوغلا ىتساف # اهطم زا>و تزاح دق رمغلابو

 ارقوامكح دياز ال ىد لئاسر 5 ةر< 3 طع 9 ىليلاحخ

 اريص الف اهنع ريصلا اماف 0 را ىلا له ئرعش تنل الأ

 اب 2 ند تلخأ ي ا ناو

 دع

 د

 ارذن ىتنع يف تمذوا دقا ىلع #* ردح مآ ًاعحار رذن كي ناف

 اركذ 0 0

 د

 كدعضب وهو ةدام 00 1 يندشن أل اق ا نع داه انثدح نع ) 3 0 دع ينربخأ (

- 

 ب لأ يندشنأ ذ 5

 رثك ريغ رود. ملا ىلايل 3 ترواح ةيدراصلا 0 7 ملا

 كت ثعد 9 2 ناههسل د هداْؤَف تا 2 نأ أملف 6



 )٠ة(

 ارب اهكر نم ءامت يدل ناف * اهدوهي لكسن ءامت ىلع ملأ

 0 نار كاد لع ل 6 2 | يلعم 5 تزاح دق --

 ةيلاملاوبأ ينئدح لاق بديش نإ 00 دنع ىنال ديعس 1 قدح ا ءالاعلا ينأ نب ,يعرحلا يرحب[ )

 نسما ةلاغلا يأ نع بتديش نإ هللا كل ع نع باع نع شفخألا 3ك 1 كلام نب نسحلا

 يئافطغلا نامع نب دايز ينك د لاق يسعلا بهو نب رمت يندح لاق يرذعلا يحاير لأ كالام نا

 يبارعإ اذاف ءاوثلا لوط ن. انضرعف ةئيدملا ةالو ضعب بابب انك لاف نافطغ نب هللا دبع ينب نم
 06 أ نعمربخأف ناكملا ادد. نء انضرع ذا هللع | ىنيأب لجحر م 2 امأ ترعأ 1 عما لوش

 ها ل رداد قرحاش هلقرلا نب حاملا لا 2 ٠ .تلقف هلآ تكف ىعو

 5 ع ينغلب يش ىف ا اع تدع ىنإ ع هد امو يب تاك ىتجحأت يب ريشع نم ردح >

 0 لاخلا كل ىلع تيلق ريح وف هللا يصقاع تلاَقف 3 م كيلع لصولا نا 0 مالي ل

 نم انر اد يا نا هللاو ل 35 5 ع تيل ًاديدش اقوش أملا ا د اودعابت 4 هع موب تبهذو

 ناموي ن لو اه هيدر. نيلو اهدبو ىئسب لولا 2 7 املا نباط الو امس و رددء> مأ

 ناار هإ اذاو ليوط قربأ دنس ىلا نيلزان نيتيبب انأ اذاف م ملع تودع تس ايلف اوءحر تح

 ءاحام ت وح آلا دو و امادحإ تدرف تءاسف تحف نيتييلا ند دحاو ءاسك ىف ناتسلاح

 20 نأل انا ع كلك لإ تاك كي وامام عطقنا دق هنأ الا انيسح انك ام ايلا حامراب كب

 اذار[ تحسنا د تلكك ىع نئلو اب 1 0 ل أمه نياط الو 000 ردد> 1

 ةلححلف تييلا مدقم لخداف اخ آر 3 تلاَقؤ ردحم> )م ةتك الا اذاو اهخا ةأر ا دلك ىلا

 مل رعت باغ ءاح تزرب ةعادف تا 0 دق ش اذا مْ الدق تا 5 ر> وم ن 0 تيا

 ينتربخأ الآ هلل د تلق يش ال ت كلاش انا تلقك اهه>و ريغتو تيقؤشو هيلا تر اذنف قرب ألا سأر

 مث ىفن تضيقتف دل اذه ريغ داب الا مد داعل عمت ال نأ ين ري بارغلا اذه يرأ تلاق

 مهدنع ع نع 0 تحور مت اهدنع ت كات هفاق ةالو ةفاع تدب :يف هانم هللاو 0 تف

 تااَقف ا تلقف نودي نأ حامر ا كيو اهخأ آما ىل تااقف املا ًايداغ 0-2-0 م نيموي

 ند ءاملا لعأ نم 0 ا تلاق كحنو نم تاقف ةحرابلا ردحح مأ تحوز هللاو نق ديرب ف

 تاقدارس برص دق وه 5 مهملات يع هللات امج دقو ا اهطشن ماشلا ن 4 مهءاد 8-5 اهأ

 3 تاقف اهم بهذ اهامتحا هنا 3 * امايأ هللا تدعو هتيدجو هتدكناف ه أ تسلحف

 باصلا نينمآلا ضعبو انيلع د بود بوطخلا نأ انتراجأ

 اع ماقأ ام مقم ةم نكلو * حراب ةادغلا تسل ارح

 بياض نامزلابير لعروب #* قاتل اه ىنباأست ناف

 ٌْ نالو الا ناّبلا امأ اهنانعإ اهدحلأت ةدام نبا املع ر اغأ ةيالثلا تانمالا هده نيسحلا نب ىلع لاق

 وهو دحاو تيب ىف ةرقنإب رضتحا ام امطاق سبقلا ”ىرمال امهف



 (لطخ)

 مرد هناعءلل ب يذك + لاو شعلا اوف

 )يف دا دك تمل ا هناملظ هن يشك #2 ةئطخلا لاق دق يل لبق اتدعنأ املف

 ناك لاق سرمض٠ نب.ريهز ن.ىءوم ينثدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ىنأ نب 0 ا

 ا تجف ءان ىدحأ هب 2 ناح تن ردحح | 7 تبدا ةدأيم 0 فورتادبأو خامرلا'

 8 000 ع ابلاذر اخ 00 : اهانأف | املع ينام مو كك رف ةدش ع ا يلف اهايا

 جرخ اماف بحل ىلا اكك ا 5 فا رورتم اكتالوا .اب الامح اهنم نرك ذام هللاوف لاق

 لوش 3 3 9 هدالاب ىلا اهجوزامب

 ا اود م .نإاوب ا د اهرا ر 50 ىرعول تل اذا

 ارفع اعر> أم يب ورع كايرب 3 انهوه جردت عرلا ينينأت لهف

 ام بءصم 0 ىدازو ريزلا لاق

 أودي قع عاق تحوا د َك ىلا 3-0 رددعح م السدي رذ ناكولف

 ارتس انةود نممالعالا ىرذب ىف 52 ةدح م لا يظانالالأ

 اود 2 بلط ُُق تلو 1 دقات يأت ع رددح>خ أي ثلسم 8 نيل 3

 ارماهد- عل مهولارج ة ةرساغإ #* قحهم نوعس ذا .يكاوقلا ان

 لوا ىو ارقعو اعد >< لونك مهر وبيامرومالا 0 م كس 50 ,م ريبزلا لاق

 لوش ثر 121 نب دمح نع 0 ا نع ىعنب ىد ءاورام ىلع ةديصقلا هده

 اركذلا عجريىوطاو يمدأب كبلع * قعول لثم ةعول يلدعت ال الأ

 1 2 هود عم يئادر نا د ىذدحا نع ءادرلاب ىواأ : هيشع

 هر ناطخملا 00 ع اب لح ريب ند ةأرعا رددع> ماو لا نب ديح لاق

 ل ءالاعأا قاد هراا قلو هسا نع قحسأانب داح 0 لاو ) 5 نب عى قرح (

 2 ره يفن ند 31 3 تناك ردح م جا اعلا طاير ننرح نع ديّدر نإ بوهوم ن 3 يد

 اه>وزفدإ. || كلذ 2 الحر امح وزيأ فا اهلا ةدام نب اتصل هغلب اهانأ ناو الح 7 ند

 هودرك هدب لهأ ةكردأ يتح ةدايم نيا اههمتف ماش || ىلا اهب جرخو اهادهاف ماشلا لحأ نم الحر

 اطوأ ةد.صو لاَ 8 ديحؤلا ند ماكي ال 52

 ارقو: 6 دير ال ام لئاسر ب * انلب ةردك ءقا نع يلياخ

 نبا نال يناغالا يفام حصالاو ريعم مأ طلب حرصتلا بحاصو هباتك يف سس ه ءاور تلا اذهو(١)

 رام اال ردحح ما كلر سب ةدامم

 ( يف يناغألا 2 5 )



 د ا را عيبا
- 5 1 4 

 5 ماا

0 

 (مح)

 ؟ هال لاق ىحي ( رح ) املأ قدزرفلا يغمو فرحي اخ اك دام نبا قرطاف لاق ظ

 ناكو 0 و نابثوعلاو هك ا و مهو نابوث ينب مأ لاق دوادينأ ن 8

 ىتارعشلان ا لاَقيو يماس ينأ 0 وا دما تل يماس اعيمج ا نيرعاش ضارقو ا

 ثرحلا نب ديمح ىنثدحو اذه هريذ يف قحسا لاق ريهز مهدج لبق نم همامحا نع ةدايم نب

 نإ ةداح نب غلبو اريعب هل ولك اف ملاظ نب يماس ينب ىلع ةحيلملا لزن ريهزنب سمك نإ يقع نأ

 هيلع درب ةدابم نبا لاقف ارعش كلذيف لاق هئقع

 رجاطا ةودن ةبارق الول # اقداص ك٠ برب تفلحدقلو

 رئاع مالك نم لهاتملا درت *# ةروهش.ةودك ةيقع توكل

 ش ةيقع هل لاقف ةديصق هو

 ديكو صقني لاخلا ركذو * الاخ تيا :| مولا

 ديلا مهو ةحسم مهلع * الجر يملس نم ترلق دف
 ةدامم نبا لاقف

 ديزت ال صقتنت لاخلا تنأف * الاخ تدحبق انلاخ كت نأ

 ديسعلا كدتح تنأ اموبو # ردح تنأ ةنيزم يف اموف

 ديرطلا دبعلا هلام لك أيو“ * اناوه ىتاي نآسانلا قحأ
 ناكو ةحالا ليوط الب وط ق ةللا مظع اطيس 1 ةدايم نبا ناك لاق ةمرح كت قخحسا لاق

 ا تمس لأق دودو 0 01912 نع بطنك ل تود طع اسايل

 ةغبانلا نم هموقل اريخرناكو مالسالاو ةي ةيلهالا يف نافطغر أ حامرلا ناك لوب نافطغ نم املاع

 5 ينأدحو قحسأ لاق تام يتح الاضم ن علا يذهب اغا ةغبانلا ناكو سيقو شب رقريغ دع ا

 طاصوبأ ين ”دحو قدحسا لاق ءارعثلا د ناك ةذايم نب ءاقرلا نأ 2 ناحد يغب اكول

 01 د اردش حلك وا هللاو ةدايم نبال لاق املاع ناكو يرازقلا ٍتَدنِج نب مماقلا نأ يرازفلا

 3 ذرغلاهب ىمرت كرتفج يف ليثكر عشلا اغا :بد.زح نبااي ةدامم نبا هل لاقف طقسلا ريثك هارال يناف هب

 لاق ةيشأن برع اني لاق يرهوطا ار ردلا دمع نب د ا زهادتعاكو عقاوو علاطف

 و قرعشأ لاق نيحمانع نويف لخدالو مسه نب ةسدتق نامز كرد ماد معلا ثيدح ةدايم نبا ناك

 نب ماشهمايأ يف ناك ديجم ىعاش هنكلو نافطغ نم ايم يلا نوب وسنلا و سماع ىنب نع نويقلملا

 هرعشب جام ًاحيبصف ةدامم نبا ناك لاق يلع نب يح ) ار )دوروكلا فعر ىلا ق و كلملا دبع

 حدمو ناملس نب دحولا ببعو ديزي نب دبل ولا ةيما ىف نه حدمو مشاه ىنبو ةيمأ ينبب حدم دقو

 مخابر اتا --7 لاق يعاب آلا دم نب مشاه 1 ( ناملس 0 رهعجو ا مشاه ىف 002

 كالطام ءامرلا يعل لاق لاق :ةدانمنب حامرلا يخا نبا حامط ( ينربخأ ) لاق ىمصالا نع

 0 لاق هناق ةئطخلا تاطاو َىَح سصعاش ين

 هرذ احو هناملظ هب ىثمت * هصاخيماسنم نالح ءافع
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 مهي الو تكسي لمط هولأسو درالتلا كنطب ىفام نمل اط اولاقف امطب اهسقأ دقلحألا اهب

 نابت ينبا مكلبو ىملس ونب تلاقو دربا هب رقأف احن امغدف امالغ ا تمر يتح

 حامزلا دنس تءاش هق اهي داو 2 11 ةدايم ريغ هل ام هللا و اولاقف بجي هلملف هونطتبا

 الوىك تمر ام قدح ا 6 ْن مرتو هنا لوأ :اكو درأ قب ريشنو لددو نابوثب

 ةدايم 70 هام ىف ىدسالا مهج نب نب ند رلا دبع لاق ليه الاتدس

 اماع نكمرلا تايد سلع لب ةلياحتباش نا يردعل

 اماب تت 00 ا هوبأ # لب ا ناجل“ و مو

 دراصلاو دراصلا ينباوملظ مهنا كلذو نايذ نب ةزازفو نزام ينب ام ةداممن أ ناك و ا لاق

 هدام نبا لاقف ةعاسلا يتح هياع مهوبلغو مهلام| وذختاف ةرسالا

 الاحرو يصخلا ةصلقم اليخ * نزام ةعامح يلع ندروالف

 الاخ عسرلا هاطخم رحش *« مهسؤر ناككرأ يذه اولظ

 هيلعدري نزام 0 نه لحر لاف

 الحر تمعز م تعمح اله #* لبهن ةلط نبااي ةثيلأ ن

 الاطبالا لزانت ةاسفلاب مأ * ليمن يصخمب مأ ةديم 0
 الاتق نيقلتل لاتقلا ىت بت * :نزام ةعام ىلع تدرو نئلو

 كلدب 6-5 ربييخو كدف نيب م طزانم تناكو را مهرايتما ةرثكل ةاسفلا نومسي ةرم ود و لاق

 هما رج ةدام نبا كفو د١ 0 ملو هريخ ىف يلع نب يحي لاقو ملا مهلكال

 يك ىم ند نيحلا لص < ني يوم ةدافدا نأ

 51 لاقوف * 5 ىو 0 نفر

 بسنب رخفي لاقةذايم نبا نا ىرازألا دواد ينَأ نع هيبأ نع دامح نع هربخيف يلع نب يحي لاق
 محلا يف هن أ بساو برعلا يف هن

 متاعلا هيلع تطين نم مرك أب. * ملاظو ىرسك نيب مالغ سيلا
 ملاظ نباو ملاط ىدحم تئحو #* ةعلت اوناك سانلا عي ناو

 محاججلاب انمادقأ ىلع ًادوجس #* انل ةعضاخ سانلا باقر تاظا
 انقاو ةدايم نبا 0 ةديبع كا ءذامد تانغ انمدح لاق ىعاز .آطا دمع ََن ماه يفر خف

 قدزرفلاو لاق هدعب ىذلاو تيلا ماه ركذ ذو * ةماتب وناكسانلا عيمج 00 , مسوملا ىف

 بحاص دربانباي تن : لاق مث 6 هيلع لبقأ نيتيلا نيذه عحس اماف منلتم وهو ةعامج يف هيلع فئاو

 سارف اني هش لاقف هيلع لقأف كيذكي 0 كتمت كلذ عمس نم 5 ةللاو تب ددك ةعيسأا هن

 كلا اميممصا لاقف ةحوار لع لبقأ من ” كنم اهب ىلوأ للاو.انآ لإ

 مواد نباومرادا يدحم تّدحو # ةعاد كل عيمج لأ و

 مجاجلاب :انمادقأ ىلع: ادروحس ١ « ان. ةعضاخ :سانلا تاقر تلظل
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 سعاش ةدابم نباوةيلقص تناكو اهديس دمد هتحوزتةدام تناك ةرص ينبل دبع لبو ةملسم وبا لاق

 نب رمح هب نرقو ةعباسلا ةقرطلا يف مالس نبا هلعحو نيتلودلا ءارعش ن. مرضخم مدقم حيصف

 نب نسحلا انثدح لاق شفذالا ناملس نب ىلع ( ينربخا ) ىلولسلا ريجعلاو يليقعلا فيجعلاو ال

 ًالاطرشالاضن ع ةدابم نبا ناك لاقي عالا نأ نع سيح نب دم انثدح لاق ىركسلا نيسحلا
 00 دا دال را نعإ 8 همأ بح لع دب ب رضإ ناكو سانا ةباسمو ءارعشلا ةاجاهم
 اهفدازو هلل هناك |[ هد ناَثع ينَأنع ىلع نإ ىح ا كن وجه ف سانلا اوبعاسيفا 7

 فاذق اذ كنبا نيدحتس >* يناخ الو نويعمستساو # يفاوقلل دامه يزن : أ

 ىدنألا ةفلع نب دو ادام دحت لاق راك نى ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب يم رخلا ( يتريخا )

 احر بلطت موب تاذ تءاخ ةدايم نبأ تايبأىرضملا م ؟ىلأ ا 3 ار ترواح لاق

 انل ىرضخلا نسحلا هلاق اعاطش نيورأ رضحلات>أ اي ةدامنب اهل لاقفاعايأ اهو راعاف نحطتل الافنو

 هدشنأ قح كزي ُظ ينأت تلم همأ عمست نأ كلذب ديرب

 ايلاب يا يح كل را هع ماظن , دس هداج

 110 قا كوكو ف ايرقاد ومسلا اهملا ةدارم تراثو حامرلا كحضف عمست ةسلاج ةدايمو لاق
 لافثااو اينرلا ايم تعرما دقي 2 0 دعو اهصلخم ةدايم نبا ماقو نيت ىاناأ ةساز انه

 أ نب روظنم ةلمرح وبأ ينادح لاق راكب نب ريبزلا انندح لاق ءالعلا يبأ نب يمرحلا ( يف ربخأ (
 لو ىذلا وهو طبطاك دج لاق يرازفلا ىدع

 هب تسلو ءرش لاقي قح * هبتنا ءادغلل هنأ قم * هب تةدج يذلا .طيطاغالا
 اف لوقي يرضخلا كحال ناسا هلع تدروف ةدايم نبا عم الل تنك لاق

 اهنينج مثل ةالقم ا « هب تادأ ةناشانباتنأأ

 هذه تلاقف * يفاوقال دام يمزنسعا # لاقو امزح برضف ف عمد ةدايم كَ لاق ةسلقص ةيناشا

 لوقي وهو اممءرفف هبرض ديرت اصع ىلا توهأو رشو ثبخ نم نإااي كتبانج
 نيدح اي الا نيدذ امهعرضأ لاقف يف ءدملا انما تدعصف #* اقودص نكت 4 اهقدصاي *

 ةلدمل ا طعرتاستو عاملا و 010 تجحرذو ةدايم اذا: يهف تلقو رخآلااهنج 2

 لاق هيبأ نع قدحسأ نب دا انثدح لاق ىمم نب لع نب ىحب ( ينربخأ ) اهانتف قلع ىرشو

 اهارتشاف ليمن هل لاقي هل دنع ةحوزبلك نم لحرل ةما تناك ةدايم نا يرازفلا دواد 1

 يماس ىنبل ةءام هو ةحيلملا اب اود.صو اومدق املق ماشلا نم اهب اولشقاف ةقارس نب نابون اون

 لاقف اهريعب يلع ل اءاع ةسعان يهو اهلا ىملس ينب نم لجر رظن ةعذح نب ملاظ ن ,١أ لحرو

 ةدايم اهملع بلغف اهريعب ىلع ليو ديمت ةدايلل اهنا مكسبأو لاقف نابوث اونب اهارتشا اولاق هذهام
 لع 2 02 11 0 هس ىدحلا ضلخال اما تع رلا نم ةئرو:لالصلا نم ةلِض دربأ نآكو
 أورعشب ملف اهيلع عقوفعم لبالا يعرت ةدايم اولسرافمريغ ءافرظ مهلك هتوخا تناكو او رجلا
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 ناسي ضرأ نمتل نال »ينام توربو 7
 ناتسوب نانسسو ليامت اك # انب لمت يتح اهءرشنل انإ 03

 هراخا تضقنا

 تسمو ص
 م: يم نب ىلع ةباور نم ةراتخحلا ةناملا نم ايو

 ارق ابلق حاورلل امتع * اجورت كارم ىللخاي

 احدث يدءسرس ينادحم * ىدعسرس املعلاغي رنا

 اياب وو ةمع تعد *  ىمتملا ةّمل دعت نا

 اجرمالكلا ىرت يدعسزا # اهنم تانام كاذو يننلك

 رصنبلا ىرجم يف رثولا قالطإب لوالا ليقثلا نم راتحلا هتلو نينل ءانغلاو ةدايه نبال رعشلا

 ارمع نأو اذه هنلظاو ريصتلاب لوالا ليقثلا ند ان ناحتدأ هيف نا ةتاب نب ربع كذو قدا 1

 ناجد ىلا هتنما ق اطلع

0 4 

 م7 ةيساو ةدايم نبا رابخا خم

 نبا لاقو هبسن يف راكب نب ريب زلا لاق اذكه ةلءرح نب ةقارس نب نانو" نب دربا نب حامرلا همسا
 نب ةعذج نب ملاظ نب ىملس نب. .سق نب ةقارس لاو ملاظ نب ىملس نب ةقارسس نب نابوث يلكلا

 نإ نافطع نب دنيز: نب .ثيرر نإ ضيفا قا نانق نب ةغيي نتفق وعاو ءرض ادب طظيع نب عوبرب

 انآ كي وأ ةيلقط 1 نأ عورول 0 دوما ةد ايل رضه ع نب تابع نب سف نإ دخت

 لاقفهرعش يفكلذ رك ذو ةيسرافإ مانا د دام ننانكو قالا يفك لب لقولبع

 اعلا اصاخ 0 ياو نا ملاط ىدحو ىعلِس ينأ ن ؛ نأ

 متاهلا هيلع ت تطح نم 2 * ملاظو ا ا سلا

 نب ةملتك هلا ع 0 لاق 6-1 ني ريبزلا 1 لاق ءاللعلا ينأ نإ يم را كالدب قرأ

 حج نب رايس ن» ىسموم يرحل 12 را :فلا ريهز نإ ىعو» ىي 5 كح لاق يعرألا ينربخأو كيس

 أمف لوش ى لا ناسا ةفام نبا يندشنأ لاق قرا

 مالا هيلع تطين نم: م كا * ملاظو ا نيب مالغ نع لأ

 4 حاب اهلح وةبم 1 اهنأ دن ربت نع الاهف ةعدتلا م ث ادع 1 زودحعلا ر 1 تاي دّقل 2 تلق

 لاقرب زل || لاقل يب 0م 0 هناف سانلا 2 د اهعدف عا عاح ن م هنإ ا يني ئالاقف برغملا

 هيلع درب رس مكحلا لاق تاساآلا هذه ةدايم نب لاق املو ل نب

 ماركلا تابوا كندلو الو #* ديعس ديذ بانم موف كلامو
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 لاخ ىلا موق نم كنافلتحاو 2 ةرهاجم ىهوابا تنده ب رشاو

 لام نمهبو# اع لاحرلاي دبا #* تدمحاذا بهواناداوحلاتنا

 لاق راب ادب .نقاعت ًاسنع * الحرم ترشدق كواحرالول

 لاضفايهئما وظح نودع الاو د هن ريشع فورعع ديلولا 7

 : هب ام هشدب 000 و هذبإ 0 3 هلا ا 3 برض لق 0 نا ناكو لاق ,

 دياولا 6 0 0 ا هيد 0 0 و 0 هنع عطقنيو هةراقف 1 هتانح ند

 ءانغ هيفو ديلولا يف لئاقلا وهو هيقصو هعدب وهو لزع يح
 هه« 2

 سس وص

 يباح انبب اعي ريصتيوه يح #* ةعشدعشم 3 ديلولا تاب

 ىنيطاعي ميركلا تاب * ءاتغلا يف
 0 وسو 3 39 5 نت هب تيم 1 0 00

 00 م ا نع 4 ا نم 0

 ا 0 > نم يننأك * يورو

 00 د ( نرخا) هيطرط رك ذي ملو ىحيل رخ رح هتيفو تلك تحضو لو ياما

 ديعس ىلع ةاطر أن نمح رلا ديع لخد لاق 0 0 0 لاق راكب نإ 2 0 اقيم

 ناعو نانسو لياع 6 < اذ لقي - اهيرمشنل انإ

 ا ا و مرتأ نأ ة هللا ذاء٠ نمحر لا دع هل لاقف

 بقنلاى لا ريسكلا يشي اكبدو * هناكم يمقأ موقلا فيلحام اذا
 برد وثب :. ىناح يل يخار انأاذا «* اًئاقمضلاب هرأالي ملا تدعو

 اد تب ما ل لاق هجأ لعد بس نب ورم كبقاف جرخ ىَد نيفصلا نيد هفرطم ر

 ةيواعمو ةيمأ نب - ر> فيلخ وهو هبرمضأ ىن دان لاقف هل ًاريخ نكيطاوم ى جام برع 2 8

 0000-0 نإب كقحأ د ديعس أ يةبأ لاَقف ينعي هيقل ةبوأعم - او يضدلل اذا 1 أ ةفيلخ

 لاق دق ناحيس ن 1 ناكو لاق 00 الودلك 0 وه 0 هل لاف ةلمح نإ رم

 ناتمب ًايوز اطلاخ الئاقال * 0 0 ينيمدعتال

 نا 0 تقع كيك + ايرقمدا اسك هطاغا نما



 ( مهد
 »قلع للللةللا9 3 108060608077702

 اودسوالو مدح لع اوت 1 مههوجو يف ةهاركسلا تفرع قوارب اقف احا تك

 اواهسوا ويحرو اويحوىلع 0 اوليقا قو ألق نمر دنع ىلا ت>رو ا يل

 ةيقح فالكل اولاقو يتنوثدحي مههوحوب لكاوافأو نيل نك 1مل ثيح ىلا يوعفرو أوءسوو

 ًاطخ أو ءاس ادق ها فارق هلعف يف ناورم اوملظو مولظم كنا سانلا ع دقل هللازو امأ كلل ٍىذل

 يحمل اقف يت وطسا د اولازي مو ار كداز الو كضصقنالو كلذ كرضام اولاقو_كن آش ىف ُق

 عبطم ينب مذأو

 مارحلا لدحرلل نهدلامار> 0 عدبطم ينب دو تمرح دقل

 ماشه يب لاي> نم انتم * المح تددمنام زا ف دح ناو

 ماثلا ناديع ريغاام اذا * قيرو ًادبا مهدوع بيطر

 تدق » تارشلا لع 52 نبدراولا 0 ناحسنب نمرلا دع ناح هي ورءع 2 لاقو

 كنطاو كلزتم ف تينالات رد دم ها عا تالق دف نآ ركب اوعو نهي نأ نمار

 اهل لاقفذ كلها نع كت ةيساقالاو تحوز دق

 ناتييب انقلخ اتاك ةاناثأل 2 اطأ اد هجحاماعد ي قيد

 نايرخ رف نيج ف يذقلا نت #* ةيفاص نام فاو را

 1 ضرانمتئسواءارذع * ةيفاص توربب يرق نم ةئرس

 سو ليام 6 © ان لع يتح اع ريل انآ

 ناثدلانب مداع 0 9 ع قحسأ ع نب دامحانثدح لاق صهزالا ين نر دي تع نيد يا

 ب ا

 برسل هدج وف عسإ رمس نإ ثرا اهل لاق 2 هل مع نب ىلع لذ دف تارك بحاص ناحي.س نب ناك لاق

 ذي نا ىلع هبرشت تنك نا عيرس نبااي هل لاقو را برشب هرمايو هظعي لعط بيز ذيب
 برشاف ةبوتلا يونتو هنم هللا رفغتست مارح هنأ ىلع هبرشت تنك ناو قمحأ كناف لالح بيب زا

 لاق م دحأَو رزولا ناف هدود>ا

 3 5 4بد> اقاللس اهد>و

 مركبلا تلخ يفارق تير اذا
 ةرده تاما بار معرس نإ 0

 ارداق ناسأس نب كل ىلع كا

 ىعحم اهتووأر ءارفص ةزمه ىلع

4# 

0 

 * مزععاف تيملاو يملا نين ناتشف

 يم نع هللا زواح يمعو هينب .* ابح يصوأ ناك اميرس ناف
0 

 دع

+ 

 مجنلا ةبلاث باغ نأ ىلا اهلع
 اعيرادن

 يلا ينب تدهت<ش دق موب برايو

 محضلابو ريغصلاب مم 4 حسمشلاو رصعلا ةاللصأ هود

 مهولب فصوت مجالاك ةشعشم . مسني ةمادملاو اوشاعو اان

 ف ل ناك لاق ناثدحلانب : مداع نع هي ةسآ نع دامح انثدح لاق دب ص نب دع ( ين 2

 دبل ولل لئاقلا زهر لابس حر هي ا دلت هب 1 نب تكرحخ

 لايلا معا اع ل حور. ٌىح د ةقاص ءاهصص نه كدت صا

 10101071 ا ا 7 10017070119 1 1971251157 1
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 ديعس ىلع تليه جيباف 2 نو هك ا

 كيعل نم كفت>تما>و د همغل كلهأ مر

 ددهشبلا ع نودي الع ء_ # امدلاو كعومد يرد

 000 رعشلا اذهب هبدنتتناكو ناحيس نبا تاصوو هيف لاق, نأ ىبتشا تنك |ذكه تااقف
 نا سلجح لاق ا َنَء ورهع بأ نإ ورهع نع لمزحلا نع يمع نع اهمر د ىلا ةسباور ٍِق

 لاف هيلع اعيمج اكف 0 يرخ نان دس ناع كب كيعس لتئقم كعلا ةمّقع نا دلاخو نادحس

 ةينري ناحيسنبأ
 لجذ الب ليتقلا ناْمَع نب ديعس: * الئاس تنك نا نءاتلا رح نأ الا

 ليت د نو مضل ىف * ةيسراف ةيصع هلع تعادن

 هبقع ن , دلاخ لاقو

 0 لبعد ناهمع نب كيعس ادلاوواسشت سانلا ريخ نأ الأ

 0 اهلع ا ش أديعس #١ ور تفز ,امايالا ن 0

 اء ئيوكبلا يمعتأو م لاق ناحس ننال هيب نع ورم ىأ نب ورم يندشنأ لش زا لاق

 تس وص

 اسوأ نأ :ينانهع ذل ثردقتملا نب يجاس نأ مكر 0

 احوفس ىئادر ىلع ىعومد ير * ذأ ناو يداْؤف تع يتلا

 00 ًاراطق ةالعل ترشاب د تياح ند كرا 0 ينام ف

 احومج هاوه كل أامدق ناح 0

 احوضف 36 بايحلا ضع نأ يورا كح ضعن نعرمصقا تاق

 3 5 < ىح ل 2 0

 كلو داؤفلل لق لب و

5-5 

 صل
٠. 

 وا 0 رمش ان 1 تاك 1 0 52 ا 0

 لوأ لش ضار ال هيشوسلوبو قحسا ن -2 يلع ولا يزرع يف هامل لوا قف 5 فيشخ كيعمل ءاعقلا

 لوشىذلا ناحبس نباو ورمح وبأ لاق لمر قيرزل هيفو يماشطا نع

 احاطمن زواج ذأ ن #* اعظالا كجاه لهالا

 نبا ناك هربخ ف وردع أ لاقو اع زاحلا لح أ ىلعهتيلل ةعربر يأن رهعله ووري سانلاو

 026 ىف ند هيلا ا 0 نم وس ناب 0 شا رو 5 نم ع١ كك لاق ثدحن نادعرس

 مك عيطم يفب أ تسلحف تح دحلان أو م ينب رض أملف عبط يب وماشهن بث رخل انب نمرلادبع



 (مك)

 هنعدخلا كلذ تلظن ًادقينأ اودهشاف يدر الو لَدَع ريغ هاندحو سرا ن م لحر 0 ناك

 لاق نارمع نب زيزاا دع ينأدح لو يحي نب دم ىنثدح لاق رمع امدح لاق دج( ن1

 تب رض كنافدعب اما ةيواعمةيلا ىتكف اطوس نيناك ا ىف ناحييس نب نحرلا دبع ناوي هلا

 نايفسيلا يلاهفاح ناك ثيح هم رض اعاومارحم سلو هنوامعتس يذلا مأشلا لهاذس يفنمحرلا دبع

 دبع كاخا4 ءمذخا نم برمذا نا لبق دحلاهنع لطب افهتب رضام كحال افياح ناكول هللامياو برح نبا
 هفلح ؟ ذب كلذ ف ناحيس نبا لاقفدحلا هنع ناورم لطبأف 00 نة رلا

 تلال 2ع 2 اذا ًاديدع *« ىرولا لكفأ ل يفا

 ناورم هيرض اماف ناحبس نبأ عم برسشي ناو صوخأ مكحلانب نةرلادبع ناك ي.وطلا لاقو

 قولا ف طولا هر بره رك يلا نئسالو ا ةنع ةتاطمل لاو ةءواع٠ هلأ بتك دحلا

 لوق,يذلاناحس نب اسيل

 تراكمت ىذا اقد* قرلا-ن ٠ لاوطال يف رادع تدع

 بقن ىلع ريسملا بد يك وو 12+ :ةصخب دش اقأ لذلا ا اذا

 برح وب قا يل يخار انأ اذا * امباق فتالا سنخأال ىصحلاتصهو
 لاق راكب نب ريبزلا انثدح الاق را املس داو دالادا نيا« نركا

 هعم ناكو دعا نم مه ءاح 0 هو ةئدملا ناجع ١ كيعس مدقاول !اق هريغو بعصم ى* ينثدح

 نب ةيقعنب دلاخلاقف هولتق ال هنعيرهف ةمأ نب ب رح ىنب فياح ناح.س نب ةاطرا نب نمحرلا دبع

 همالهوخا نامعو ناهعنب ديعس ىثري طيعميفأ
 أءافع نب ناهع 0 يجباو انام ل عمدب يدو>ح نيع اي

 اناحيس نب طاطرا 3 هنع رثو * هدوم قدصت 5 ه2 نياننا

 كلذ نه ردتعي ناححس نبا لاقف

 عار كلثم ءاقلت نم كلذو * بحت يف كاعد دق لاحر لوقب ا
 ابملا قماكيساو يدب تلثق * اييمسف 2و عد يدا ناك نآف

 عراوقلا تارئادلا هيلع ترادو * الطاب لاق يذلا, تناكف الأو

 عراد وهو دلاخ هنع رف دقو * ارساحرادلايف تنكدضاب ومد

 ١ هس هسحن ءارعشلا ضع لاق

 عساو رادلا يف كارجيذا كينيعب را نكلو عمست مل كناف

 علاش رادلا يف تارصلاو هّقرافو 0 يمدب دغصلل هم 7

 عماس وه وأم هيلع ءاوس * رذعمب دلاخابف ناكحامو

 عر أوقلاتامثلابم كلعترادو # ةريعب ءوسلغ يف علو الف

 نب نامع نب ديعس لق لانا ىحأأ نع يرمعلا انتدحس لاق يا كلا اندح لاق يع ( 5-2 (

 ناحيس نبا لاقف ا هيطعأ قحب ىضن يف 5 عاش ها يشأ هما تلاق نافع

 ( نق فاعألا 2-0



 (م)

 انهن د ملا ىلا انعم هل اهسبلا هل لاَقذ 20 هدم هل لح دوق نة رلادبع ناكو لحرلا اها جرخا

 لطبيو كلصت هناف دياولا كب عئصاع هريختق نيئمؤملا ا يلا لح رت مث بذكم هب تنك نآئرخأ
 نيتمكر ىلصذ دجسملال>ذ ىق > مولاطسوت٠ هداوّتعايف ن+رلا ديع عم حارف كنع د

 لئاقو برضي هتيأر نأ لوقي. لئاقو برضي مل لوةيلئقف ةءاوطسالا ىلا 2 2_0 00 7

 ةواشدابا دز ملكو دعم برشف دبزب لات فاعمل لختر امانا ٠ك اطاوسأ: رع لوقب

 نان قلما هلقع ف٠ ضاام دلولا هللا ع 3 لاَقف ناو م هب هعنصامو هّتصَهب هريذاف اعادق 2م ك

 هن كر 000 هيف كب 2 عم 0 اذه غابيشي ل :5 يناف لا مام وت ءامف 20

 لاق 7 اك تراه هع مه رباك دج > يف هش ريص دقو بصإ ملو يدنع ديلولا عم ص نأ دارا

 كعل امأ ةيتعنب ديلولا يلا نينمؤلاريمأ ةيواعم هللادبع نم مجبر و :,مح رلا هللا ا هساكل

 امم هب رش تدك اه ةئيدملا لها تفرع نإ لع ثدزام- هنم برش اهف ناحبس نباكب رضابجعلاف

 مهربخأو دحملا قالا هب فطو ناحيسنبأ ن عدلا لدأف اف اذ_ه يناتك ك٠ احاذاقكياع مرح

 لَوقي يذلا ناح يس نبأ س لادن كلذ ل د نية اوما ناوهءلظو 4 ءاع يدعت كط رش بحاص نا

 فلح: | (هعت ؤرا اذا اديدع #* ىرول !لينكا ىلا عارم يناو

 فاصقت اك احأ تاضه * ماك سمش 0 دضن يللا

 تركت ردح اراراك نودكوا هب اونك نأ ةيافكلا ق وك رب قيمام

 درا ترق اود دالللا اوسع هقراطع

 قرة دع ايده طاب 5
 تيلكتتاَو اهدنع يتلا ليلك مهفلتو ووحضال مهنعوز و

 فرصتي مل ناري +1 لهاجلا اذا # اوفرصتاموب قال اوفرصنا اذا

 د

 فقع 1 م0 كن نمد 0 هادو شم أركس وم موه كب نم

 د

 هقيربشتم و فيم نم لاء ناينب # اهلك ةنرريتلا قوف اولعف | 00

 ا 0 وه ءاطعأو ةلامس 1 نطوب مم عدل ند ” لان و 2 ا يطع نأ هل نبت لاق

 هنع نع كلذ لطت 1 ديد. بملأ يف هب فاطق ديلولا 0 ةيواعهباتكب م دق مت راند قامدبزي ءاطعأو

 كلدب دو امو ناح.د نباب هلعف ىف ةماواي "ناو سم ىلإ 3 00 نك 0 هل هلام هو

 ادأ انارش كعم تقدال هللا و لاقف هم برشال دوعل نأ 8 ناحبس نب نعل دع ديل ولا -

 ىدوم ينثد> لاقي راقغلا ا ا لاق ةمش نب رم اتيدحلاق زيزءلادبع نبدحأ ) يفر أ (

 ناكو ناوى ةرامآ,بارش يف طاغ وهو لاق-|ذكه يرسخلا ناحس نبا لح نا ءلادبع نبا

 5 ثا ةيواعم 10 45 سانلا سؤ رىلع اطوس نا ؛ام ناو ص رع ترد 3 نايفس ينال ملح

 اهلطنتل هللاو سانلا سؤر ىلع نيناك هتبرضف ب رح ال كدخا فاناق دف امأ ةيواسم ل كف

 35 كحيو لاق لفعل نأ هللاو يرألاق ير ام كلاادبع ةْيال ناورد لاَقف 1 هن دق ال 5 55

 نإ انبرض انك انآ نسأتلا اهيأ لاق مث هيلع يننأو هللا دم ربذما دعصق كنم ةيواعم تامزعب معا



 هس ا ل ا ل و اع

 ار رق قحسأ نداح لاق لاق ىسادرملا يب ن تأ سلا نداج لاق لاق ىسادرللا يس سل يس قرا 3 نع نا || و رمح ىنأ نب

 هني بفقاعي ةيواعم ناك مايأ م ا نإ ناو صم ظاغ دق ناحس ن نمح رلا دنع ناك اعيمج الاق ينأ ىلع

 هعاطقنأو ًادفس فم نم هتظاغف هتغلب ءايشأ هيلع ركن اونيمر ا ةيالو يف صاعل [ند

 دحلاهبرضف ناركس وهو 0 | راد نم اجراخ هدجو ىتح هدصرف هتيالوب هرورسو هيلا

 هب يبتنأ تح اهب هريح لعل سانلا راخا نع هلأ ةيواعم ىلع ةئيدملا نمديربلا مدقو ظو نينا

 فيلح ناك ول هللاو لاقو هيوم باطقف ال : تا هيسض َنآَوَرَه نأ رك ناسخ يلا ثيدحلا

 لوقي ىذلا وه س لأ ترد فل هنآل يرض هتكيلوو رص ال لا ينأ

 فاحاملا اصع 60 اذا 00 * ىرول ١ لضفأ ىلا فلخ رف : يفاو

 000 ؟ أ هيتاكل لاق مث مهةمحو مهكشو ةئيدملا لعا دس ف رجال ناورع لاف 2

 ناب م ةهش ىلع هبرض ناك هنإ لقبلو ربأملا ىلع كلذب بطخياو نام د ن لع دلل لاخ#

 0 هلع مة ىلع باتكلادرو املف مهرد ىلا هطعلو ركسم برشي مل هنا

 كك لطتت الو كش كتدكي الو هدا ر كالا د.ع هل لاةف هيف هرواشو هباع هأرقف كلملا دع

 ةعجا موب ناك اماف هيعارادالا نيا ويك ار اذ "يش ىلع منع اذا ةيواعمج رعأ نأ ناورم لاف

 انا دف لح اذاو اكس برش مل وه اذاف ءيمأ انفنكانا ناحرس نباو لاق ةرطخلا نم غرفو

 زعلا دنع نت دحأ 6ريال مهرد ىف + هيلإ لحال مث دحلا هنع تاطبأ دقو هيلع

 0 ديعىبدحلاقيدقاولا نع ةيواعم نب أ ىثدح لاق ةيث نب رم انثدح لآ ي رهو

 هدنع ثرداحالا ول> ناكو |ىعاش ىنرا الا ناحبس نقدا دنع ناك لاق هي نع دانزلا ىنأ نإ

 ناكف بارشلا نم بيصي كاذوىلع ناكو اد ايعأو امير ير رابخأن م ةميرغ ةنسح 5

 نبديلولا يلو اهلف همدانيو هوعدب بارشأا بصي نم مهتادحأو ةي ةمأ يب ةالو نم مدق 0ك قس

 ناورصص هيلع كلذ يتق ةكوش نك نك واش يف ناورم دحو ناورص لزعو نانفس ىأ نب ةبتع

 ناقل ناحعيس نب نا وهعم بر شف ناح.س نا يلا تعم تارا نم بيد د.لولاناكو هئغطضاو

 داك ناورض َنكلَو ناويح هل دوو ”ناحس نبا هحيدع نأك دقو هلذ ىذلا له ناوإ 2 د

 رهشفالع ديلولا دنع نه رجشلا ف جر ناحيس نا ناكو ددسملا ىف هلل هدصرف دياولا ةحنضف

 دف[ ا تدسو رم نبد#ع ناكو مداعقاقز ِق 6 ّوح دحسملانم ةرودقلا يف

 راد نم المك ناس نب ج جرخذ اماف نودحمب حلو نوي 3 نم اهريغو ةلظنح نب هللا

 6-12 ىلع اهدهشأف ةاظنح نب هللا ديعوو رمع نب دمحم هلاعد 7 5 ناو سم 0 ديلولا

 ريا هغلب دلولا دعا املف هسرش 00 بحاص - ىلا هعفدف اهارق َ لك نا ةلا 3 3 نأ هلأس |[

 دنع نم 50 الات ناحيس نبا. ىت أ ول هنأ هحضشب نأ دار امنا ناد 1 ع ةنيدملا يف عاشو

 نكي اَض سعف واحس نبا ا ةئيدملا خا دنع اذهنم ىنئربيال ديلولا لاقف هل ضرع 7 هريغ

 نمح رلأ دبع هءاحف سانلا نم ءامح جرال هتيبىف 0 ادف لير 3 * دحلا هبرضف هط رش

 لاق سانلا نم ءايحتسالا لاق كتب يفنكساجام هل لاقف اباج هل ناكودهدلو يف ماشه نقترب



)17( 

 قتاعلا بارمشلل 1 تاك ةحو رطم ةوأد ا ندعسال

 انثدح لاق ةيش نب رحاندحا لاق يرهوجلا كرملا دع ندع ( رخل ) تانالا قا رك ذو

 قلاع نع ديلولا ناك لاق 1 نع ةديبع ىلأ نب هللأ دبع امدح لاق ىدقاولا نع ةيوعم نب نجح

 ءيش كلذ نم هباصأف رام اكو ناحس نياو ناين يأ نب ةبلعم ندمت ولا هم برش نافع با
 أ كلف 1 املف نادعيس نب هل يعدف بورا هماع ءاسنأاا قو هيلع فيخ تح دي دش

 يع نّكر ي

 ناحيس نبلوقن ثيح كلذف اةيفم سلخ هللا دععابأ حوبصلا هل لاقف نجر 1 نعو

 قراخلا 0 #3 5 او 5 يبأب

 قساب عورأ 2-5 ند انساحاح 0 تيضتوءا وثاايفمرأ 7 افيو ا

 قئالخو ةدودعم لئاضؤفو ان ةحامسو لكان نم هدنع 3

 قداص لوقو اق هلام يف * اوفتغا اذا نيفتعملل ةحامسو

 قئاعلا بارشال اثيدح تناك # ةدحورطمةوادإ ندعال

 مهلا بأ نكي نامع .نب ديلولا ناك لاق هيبأ نع قحسا نب دامح نع ىحي نإ نسما (. يرش )

 5 لاق يهشتام لاقو دولا هداعف قعر بارش بحاص ناكو اهدبو اقيدص ناحس نءال ناكو

 عكو كم 11 ليغ ) را ( ةلق قذلاومم زي 1ك قاب ركذ 6 ” ةوادإ 8 تاركتف هءاش ثعبق

 زاححلا يف ةلغاذ ناهع نب ديلولا ناك لاق ةيابع نب تو ع ا ء'قحسأ ندا يي ىنندح لاق

 مهلا عفد مهحورخ رضخ اذا ناكف هنونواعيو هل نونحم هموق نه رفنب رغلا نامز يف ايلا جر

 اق ناس نانا ناحيسم نا مهفو جر ناكاك ةرم مهب جرش مهعحر ىلا مياهأل تاقفن

 مكب ارش نمينودوز ناحيس نبا هل لاقف هل نذاف هن داتماف ايش وللا هدا مو دقلا هولا هلهأ : نم

 ىف اهاقلاف 1 2 مدق قح هّقبرط 2 ا ناكف مارش نم هلاه دام ةوادأ هودزف اذها

 لاقف ةسانكلا يف ةاقلم اها رف تببلا اونك مث اهرك ذيالانامز تكف ةغراف هتيب بناح

 قتاعلا ب «اذمشلل 00 تناك د ةحورطم ةوادا ندعنال

 قئاذلذإت 0 نب تعول # اع رف ككذ؛ ي ىثال يجبصت نا

 قراشلاز رو رذو موحللا تدب 37 لك ىف ءآو ديلولا يف

 ا ا نم هدنع 0

 37 اوفتعا أذا نيفتعمال ماك

 قا و دنع نم انتاحاح # تدضتو ءاوثاايف مرك افىونا

 ل

 نإ

 . قباس مرتل اقام قالخ آل ادجخا٠ :امأ هاما امل

 11 11 تمانع ب ندا واح هر كل يدب. ديلولا لاق

 قاامس نوتملا ريغع يومن * تنخ هيلا ديلولا يباف

 ىقئاشك وحش ناف نينا ضعب * ىرقاط تلقف قرب 3 تلج

 ورم ينثدح لاق لين زكلاب فورعملا يناممصالا ا هللأ دبع نب دم ينثدح لاق يم 0 2(



 ظ

 ١/بابا(

 0-١ هيلو ه ةاطرأ نا راخا 53-0

 0 و نا ند نادعيس نيئاطرل تاج نم رلا دنع ليقو ةاطر ,أ نب نمحرلا دنع وه

 ب راني ! ريم نب ركب نب دز نوت وع نب هللا دبع نب مكش نب ةعمب ر نب بحال ىب دعس

 قلاده ري عفان لا تنبس اكب را# نإ 0 ابل -- ؛ناليعنب سبق نب ةفصخ نب
 لولا .ينربخأ يئابيشلا ور ,ع يل ةياور هذه لئاونب ركب ركب نإ ىلإ تن ةيوام رممج نب 06 و

 مهذفأو هموقداس يلرا# لوأ هللا دلعنب مكشو لاق هبا نءورم يملأ نيو رح نع َلِحَر را ن

 ديك سمش ديعنب ةيمأ نب برح ءافا> ناحس أَو نزاوه ب ا اوناكو هسفن ب

 00 || دع نب 1 يفر 1 ) ةعاع 0 ينب راس دنعو ةصاخ مههدنع ع موضع ةلزنعو فام

 م دا لاق نارمع نب رار و 5 ىح نإ 2 اح لاق ةيش نب رمح انندح كاك

 ينريخأ مهثالحأب 00 :ءاىدنع ىو يفلح يوش فانه دنع ودو ترا ني 5 َ
 اتءدح لاق ةش ن رمح انندح الاق ىرهوجلا ز زيزعلا دنع نب دمحأو رامع نب هللا دبع نب دج

 فيلح ناحس نب 2 نشل وف تضل 1 |نأ دياو 1 5 انكم لتقأمل كاف نانع 2 ىلا

 هقسف هموقريخبل ىدزالا زحاح جرخو شرق را نم اهننرم ردي ةارعشلا ىلا همأ نيدو

 اوف مهرذح دقو كلذيف لاقو ةاطرا

 تكا عم اطل جانعلا ينأي # هلورع دشإ فئلخلا لثم

 سل |نع ىم2لضائمو * رسب هبو رسب اذا م

 تلطاو للابع كاباد < اه داو نر كلج

 تدك :الو 0 ال نايب * مهيب مها تواج يتح

 رشلا يف لود ناك هنكلو نيرووهشنلا ل وحفلا نم سيل اي“ ءالسأ القما عاش نمحرلا دبع ناكو

 ينب عم ن ناكو هش ع نيدوداوبا ل نيرقاعمادحأ وهو ةيمأ ينب نم هفالحأحدمو رذفااو لزغلاو

 كلوا هض و حو دك 3 ناك ةسان نقلا و تاق يبأ ل1 ماما ناك ممم دحا 3

 تايبالا هذهو تارشلاىلع نامدانتي اناك امهءال ,*رئاسإب هصوصخ نم ديز اهابأ هتسناّومو نامع نبأ

 اذه دعب رك ذي كلذ يف هريخو ةشسع نب ديلولا يفلب لقو ناع نب دولا اهلوَه ءانغلا | امف يتلا

 زاحملا 0 نم دحاو ريغ ىنثدح يااوملا لاما نب ةيتعلاق لاقيدب زملا سايعلا نب دم ( ارح

 راح موي ت تاق باف نائح نب ديلولل جدن ناكو يدل كرنب ارش اناس نا ١

 ةييكلابرو رودخمي > [لاقدار املف اعزفهلادل لولا ليقف هيلع هله أت رصوهفأ رطأ تنكس وهناسبهذف
 احب عسر أ نت نم بارسشب هانأف هل امالغ رم هام

 تامو هب ناكام هدو قاطناناتلاف لاق حس لف فدل رد 6 كر
 مداخلا ترم ذأ تدب يلا تدب نم لقني هعاتم ضعبو سلاح اموي نادحيس نإ اثييق كلذ دعب ديلولا

 لاقو بحتاف تضيشو تسي دقو بارشلا نم اهف ا هاواد ناك ىتلا ديلولا ةواداب



 لا رسل ىف لل كاي
* 9-4 

 : ١ نوت :
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 دهَشلا سبع -ناكو ل كلملا د د يثرقلا هوبا نإ ا

 0 22 مسوملا 0 ماشه دار ل 0 0

 نينغملا ىلا ثثعاو نسا لاب ىلصف ىحع هآلوم يف هشادب افافذتساو انوا 2 سانلا ىأرف

 او اك ليها اوما ةردن دلولا ريق ع انني تحمل © ءاشف ةعئاع نبا مهيقو هت
 ىسانلا هركنا ع هدنعن٠ ةشئاع نبأ جرن لو عاذ ةدع هيلع علخو راند لا ةشئاع نال |

 ًاماشع كلذ غابو نيململا دهع ىلو اذهأ اولاقو زاححلا ل ا ماكتف كلذ نودب نينغما 0

 طرفاف تاذالاو برمشلا يف دياولا ىداعفإ درا مكه ركنو ينأف 0 1 يف عمطف

 هل لا, ءام ىلع ةرازفو نيقاب عر نيب قرزالاب لزنف هلاومو هتصاخو ديلولا ماشه ثعبو

 ماشه تام يح دعا

 ) ةثئاع ْن قاع نم ةراتذ لا توصلا ةياملا 8 اممو (

 يحين ىلع ةباور ن٠ سس وص
 قا وحشن اف نا ضء, * ىرقاط تاقف قرب ىلا تن>

 قراشلانرقزذو موجنلا تدب * انك ىبه ماو درا نأ
 5 عورأ دنع ن 0 تيضقوءاوتلا ف + ؟ اق ىونا

 قتاعلا بارشلل 0 تاك © هحورطم هواقآ ندعمال

 وهو هلبق تيب عبتي تيبلا اذهو هتقان ىنعي تنح لماكلا نم هضورعقتاعلا بارمثلاب يوربو ظ

 قلامس :نوتملا - يوم * يتقان تن> هيلا ديلولا ىلاف 0

 ةكفااذا نطنلا ىلا تعزانو تعرم ل تالا 5 نول نع 5 ل11 تريل هدكو

 راعو لليل لك يف يعأو ديلولا ينأب ديري سحشأا نرق عاط قراشلا نرق رذو يرق ع لاه

 ينعالا لاق ةماقالا ءاوثلاو 1 ادبا

 ماس ب مك تانادل 5 * هتيوت ءاوث لوح يف ناك دقل

 يوريو# لاوط يأ تاةساب لخلاو لجو زع هللا لاق ليوطلا قسابلاو

 رات هنو ةشئاع نبال ءانغااو يبراحلا ةاطرأ نب نما دعل ردشلا © ةحورطم ةوادآ ندمسال

 نع لوألا ليقثلانم رخا نك ىلذهل هيفو قحسا نع رصنءلا ىرح يف رئولا قالطاب لوأ ىلشت
 لالبسا ىلذبلا نل لوأف يملا نياو ياشبلا
 علال بأ نط لولو 2 ىرق ايا تلقف ىلا تحف

 قراشلا نرق رذوموحنا| تدب ه« كى فن مأو ديلولا ينأ
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 61 يسسسسسسسسلسسلسسسلللللس أ 2/ييييببببببببتتتتتتتبتتت7تب77ْسُْس تت تتذآا

 : : ١
 ةيحان يف نيشمت ةوساب اذاف رظن مث اودعصف رصقلاروظ ىلا | را مث هيف برش اسكو بيطو لام
 هفرش ىف لع ماق 2 ” دكوادم ةءاللم سالف ضف نوع الفكو اول | هلاق اق نون ةكل له هءاحأل لاَقف يداولا

 ةنسذأ تاو ع 3 ىنغتف رصقلا فرش 55

 انقالت هز ان * بارتألتلاق دقو

 ايلات 0 ان] د 00 دقف 0

 3 أهم م 0 0 ة هذ ر ةا 0 00 ردق نم ردح ين 3 5 ]تلق دق

 هنم نوكحضإ ىءانلاو 5 لمحو ايا م دواد

 مد# ةشئاع نا هانغ يذلا توصلا اذه ةبسن جه

 ان اطوش نأف * اناب تعم 1 0

 انفال“ صهز اط * با 0 تاق: دقو

 انلاتت - نعي لك 2 تاط دقن 'نلاح
 انيعالف نيعلاو " ةخم اللا مريلا باغو

 اند 7[ تال < مد ايقاعات
 ايراد او ل وع مراا ةاهم لم ىلا

 اندفو اهب نففح * ةمءنم دو ىلا

 ان اه كاكف * هام - نيد

 قدا نع طش ولا يدع ىف قلاع لير[ هدخا نان ةشئاع نبال ءانغلاو ندا مورا
 داحا: ”دح الاق ديم نب دمحو ىحب نينيسحلا ( قر ) شح نع يطسو ب لقت نان رخ الاو

 ةاكملا 2ك دل 0 هلاس دقو ديشرال فاح دعس نب نب مهارب 1 ت2 كاف هنا قدحسأ نبا

 نان عاج ترا حام ينفي اكلام عمس هنأ هل فاح مث ىنأن ب كلام هبز تك هللا هعئق ٠ نم لاقف

 لمع ساو ولا دبع نبدجأ ( انربخأ ) ةلاغتح انا ىكت ةكدلا لها نع لخ )نضع اناا

 نبارص لاق هبادعأ ل 0 ناك ونأ يف :”د> لاق ةيش نب رمع انثدح 3 ضال

 تعم را يجلس د لاف نع 00 5-5 هل لاف اه نذأ اج زم ًاتامالق هل لاقف ةئذا نإ ةغئاع

 هلوق يح ا١ كد 6 ” اهاور 1 ثاذأ تدق نافع د لاق تاربالا * اندب

 هلك 5 :ليذو كرفذ ربدأو كرد لقأ | 1 كي سماع ابأي هل لاق من مْ انسنمتام انكف * نهانم نين

 راش دح الاف نشو» نب ليصلاو يره وذا ) ا ) سنوي نيليعمسأ ظفل اذه همتشإ نش

 لاقفز, زعلا دبع نب رم نع ا ,رك ذلاق ىشاداح قد لاق قاس 0 ”دح لاق هش 3 نبا

 انفال هز # اط . تارت كن نو لوق. يذلا ع 0 لحرلا ًِ

 قحسا نع ىنئادملا ع نع هلأ ن نع دامح اتدح لاق ىحي نب نيسأاو دبزم نب دم ( ينربخا )

 يصوم م 2س مع سر ا ل ست يال ير 2 ل ص ل تس ا م ل م يم ميمي
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 ليقألاق ةئردملالهأ نم هاشم ضد نع يئاللاةحلط نب بوقعب نعذيأ :,عدام نعتايزلا كلملا

 رهظ ىلا اوقرطت منهف تريثق مكاو بيطو لام هعمو بش ىذرصق لزن يتيح - املاك هةشئاعنا

 فكو اولاق نويفمكل لههباحصال لاقفىداولا ةيحان ىف نيشمت ةوسذب اذاف رظن مث اودعضف رمل

 ىنغتف رصقلاتافارش نمةفارش ىلعماقمن ةكولد.«ةءالام سيلف ضف نعمان

 انقالت يهز اط #* بارئأل تلاق دقو

 الاعت شيعلا انل * باط دف نيلاعت

 000 ىف هحرش لعرك ذب ربخلا اذهوحلعسلانم طقسيتح رادتساو برطف هيلا نابقاف
 عوما ناك لاق نيضلا فاو 0 00 نءينأ ىلع تأ رو دامحلاق لاق يب 2 أ

 ةناطعأ ىلا رظن * ها وا يماس نم افع * وهو ةئطخلا رعش نم و ين ع اذا

 قيئاعوهثيدحل قشاعوثوصلا اذهل قشاع انأ لاف كلذ نءبارسشلا هفبد دقواموي لئسف 0
 نموه سدلو ءانغلاب ةئطخلا مف يف

 هانغ الأ هايا ع هلال ناكو لخلا اذه يف ٠ هلو هب بمجأال كو ءاسنغ بحاصن الو هلهأ

 فود وفقر هل توص نا هنأ لوقي ريرح ناكو هايإإ هلا وس 2 طف ْنْق

 4-3 ةشئاعنا ةافو 0

 هنأ الا حيدضاا ن انآ امو ديل ولا مايأيف ليقو داس دبع ندا 5ه نايا ل | امأ ةش 'اع نبا ىوبو

 عل و كك منلا قرنم هيقر ءانقلا ا ةئيطخلال وةلقشاعو 4 رغل

 وهودياولا ىلع دفو امنا هنأ ماشه هفالخيف ىفوت 2 مزن ركذو هيلا همدقأ هنالديلولا مايأ 5

 ا ن انآ دنع يدار ع رك 3/لاق هنببأ د نع دامح نع يا ل ىو

 رهغلا هل برط اود ةشئاع نبا ىننذ هحامس ىلع 0 بشنخ يذ رمد) لزت اءاف ماك كلا ىلا ج

 ماق لب لاَشو تاق حطساا لأ نم حرطقهب سف ه4ةلذ - قدر ناكو أت 80 1

 ضب ينادح لاق ينئادلا ينادش ق-سا لاق تاف حامسلا ندطةسف لوبيا نار ل
 كك تب اجا هيل 0 هزاحأدقوديزب نبدلولا دهنعنم ةشئاعنبا لبقأ لاق ىدملا 0

 نبمهاربا املاو ناكو ةئيدملا نم خسأ ف ةعارأ ىلع بخ يذب .لزت ةئيدلأنه برق اءاثهدنع ند

 اذه ريمالا هللا ملا هل لقت كلان رمدق يف ناكو هلاخوهو ماشد هالو م لعام !نب ماشه

 دغ نم فرصنيو انيرطيف مويلا دنع م مشب نادت ول ديزينب دياولا دنع ن ٠ للقأ دقةشناع نبا

 ىلا رظأف هيراو> يموزلا 5-5 مهجرش ف اود املف كلذ ىلا هباحأف هدنعم اقملا هلأفدب اعدف

 نوبرشب اوناكودب مراف هتحاح ديريةشلاع نباجرخ اذاههدانع لاقف نوم ةيراح زمغي وهو ةشئاع نبا

 ,قوف نم ٠ مداخلا هييصركوببل م اق املف ناتس ىلع فرش وهو تافا ربشالو زي رفادل نع ل حطس قوف

 نسا هب نع و ا نع دامح نع ىمي نبنيسملا ( قر ) كانه فورع»٠ هربقفتاث حطساا

 يذلا ةحءاط نب بوقعي نع هي 031 نع تاما نبدامح نع كلاادنع نب دك نوره نع يلع نإ

 هعمو بشخ يذ رد 37 0 مآشلا ن :رم ةشئاع نا لقألاق ةئيدملا لأ نم هحناشم ضعن نع
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 ينفي نأ لئساذا هبضغو هقلخ ءوس فرعت ةعابطلا تناكو انعم ثدحتو انيلا ساجو سف انءاج ىغأ
 ترطظنا كلدي نو وج حا شللا ءارعشلان | م امهربغو ليج و ريثك ثيداحأب نود تا

 تيفال ا, انيفح با زعالا سعد وبلا ينادح دقلان| مطتلقف اودار ام دنع اودجت رف

 نوسطاغم ناييدا داق ةذبرلا ةح اخ كهل نيرا اذه 0 تاه اولاقدايا م ا 3

 مهلارظنم سلاحوهو ناب هه دج يف لودالاو ةلعلا 1 هيلع مسجلا كوت ل 2 0 1 ريدغيف

 تاقدب كدبع يتمو لاق ىف نم و بك ارلا حضو نبأ ن م لاقو مالسلا يلع درف هيلع تمل

 ماو هرهظ ىلع هسفنس قا هوأ لاف نالف ينيب تاق كتم نا نر لاق امتار

 كوشي ًاعنأ 5 ُ هياق باح قرذ دق هنأ تاق

 كس وص

 م20 يورإم نول ند د هل2 ىمللس 0 1 ىس

 مرك يلع صخش هب لحي * هلاف هينطاق نم نك أمل ناو

 مهسصأ رار 1 0 نأو ىدل 0 هن رف كدعل نا نهد ءاذحالا

 كك ع ا دا سس

 محو بحاص ظيفب درق # بحاصو مح هيف ى 2 نمو

 000 ًاعن و قافأف ههحو ىلع هّتييصفق ءاع 0 يما تحصف هيلع يلثذملاك نع

 عوفنخلا نان يسافنأو *ىعوشخ يأربي رغا اصلااذا

 عومدلا ةقلطم عازحالاىلا * ينافتلا اهب 00 نيع ىلو

 عيا ىلا بيرقلا نأ 6+ ياقكف ىنأي تاولخلا ىلا
 ةلار ردي كا هاج رد ىلا يدب ىلع يدوع 0 كدعاسأف لزنأالا هلتاقف |[

 ةبغرال اعذ وم تا كل كش ىعوتل كنا تماع اوف كتطل ضءاةمؤالا كيتو 2

 الاهتليل يسجيمارأال انأ 0 هريس لاح نمدبابص ىقىاك ردا ككل وة لا فاحش
 همويةشبرشو برطواعيمح نب رعشلايف ىغق ةشئاعنبا عداد دحلا اذه بجي امموقلا لاقفأتيم

 لمرلا فيفح نف ا لوالا يفناق نيوملا نيذع ةئامافا# انقرصتا نأىلا انين كزيلو

 ناوطا اذه يفو لودمدلا يادرلا رت 3و دممىلا يملا نحيدسا ىعدولا صرخ فدا

 نم ذيج نطل ةكينب قلل ينردضال هيو تارالا نمىانلاو لوألا تلا ىديوهوءا
 مدل رم 2م ىلا صح تسلا مدخ دقو مه راكو نينغملا قاذح ْن :.ه اذه كد ناكو لوالا لة

 لاضفا نمةيوق ةبامص هدب ىف تنك ودا دهاشاو هاذ .ارور دنقلا م نأ ىفدادغب مدقمدحأ ن 00

 عقوامم ت رك ذو هل يفاهنم يلا مقوام ترك ذدق ةديج ةعاصالو تاهت > امىنغتساو نولوطن

 نم هعضوم ىف * كلام ةحرسنود انفقو املو'# وهوءافلد رعش راد [ط باتكلا اذهيف .

 ىفةسن هلتمأ راق هانغ ةشئاع نبا ناومانااب ا اذهىف ت - يذلا يناثلا را + راك

 (نرشأو نانا ع طقسف':روتشي ملوا ينع ىوطنا امتلءاو دحأ ن ره ةطتصاخف تعملو تال

 كيع نبد#م نإ نومه 3ك نب ؛ نسحلا كي :قرحأو هم 6 ء قحسأ ن : دامح نع يحب نب , نيا

 ( قل نعال ا



 (ا/؟ )

 هلحر اهبلع دشف قالا ةقئوم ضرالا ن ٠ ةسرق ةع.تجم هل ةقان ىلا نوالاريغتمرعشأ أرع ثقمأ رفان

 برشاو كلحر ادا دددإ لاق مث تيور يح م يش مث هتبرشف نيل هيف بلحم اهانأ مث

 ضاس .انرمف شس ا لادن تلمفف ىبهاذ. ضعي ىلا كب ىهاذ يناذ كلمح قساو

 يلا انفال ثلاثلا مويلا ناك املف اف ةالصال الا كَزئام هللاو ال امون | قانيسأ كاتنل د 10
 ردقلا تن 1 املف ا*طعو اعوح تدهدح دقو ابا ردق اذ وا لاحرلا اندح وف نولا لاش ةوسن

 سعد تيونز يح اه 2 ىنانايام ردقلا يف يمأز تاخدأ مث ًايناج مهنتك رثوى ريع ن هل

 ينياصأ اما ناسعو يد 26 5 أر ىلع ىه اذاو 8 تقاضق ردقلا ن. يع 2 جرخأ

 3 ناطاشلا ناك دتو ليالا يعاور اذان مدح وه ايف هنلإإ تفتا امهللا وذ ىرش ليم ينأَو

 راك الا كلذ مم 50 هللا وف مدشو ماك حيو اولاقف ن مالا ءاحو ( م« دال ٌّى هودحو نا همد مط

 اك سع كل لل لاَ يل> يف ماقومهف يرو مولتاق هوشغ اذ هاف هنود راطلو هنومري 1 ذاق

 كرر ل ىلا عجر يت> هتصرف نع لحنا الو رسكا ام هللاو ال هةلخ ينف درأف يناخ

 كلذ يق لاقو ماءط ىلا تدل امو مايأ هكسو لال

 باو ان ا تم ع يار ام تح ه لرال 1

 اضبأ لاقو ةليرغ ةديصق ضو

 دوعق نعواعو يب جه اذا د١ يت ثدع جعأو يمابأ نا

 نسحأ 5 نوعمالا عساف هاو عفداف هللاو ىلا أكد كلذ مل ينغأ الفأ ةئئاع 21 لاف لاو

 1 اناحأ هل لاقف ةيبطو ل ةنسد و ثردحلا 3 نورت انساحصأ يتلو ءانغلا كلذ 3

 انساحم يف اننغت ن ا اولاَقف اولس لاقف كاك تهرك ناو كانلأس انا تنذأ ناف 0 انا

 ىد رو لا ةياغ ف انو اف م رو نيَح ةمعأو معأ ( مها لاَ طق توصلا اذه تاك اذه

 م( ءانغلا اذه ةبسن لج

 يسوع

 قار اجلا تلججالو « يارطأب تحع زاتل. نا
 تاك 1 1 مهر [ف] د م نيحللا يدب حولت رذف

 يلا عشرا ويت ذا * ىتقاش ةنشاي ارصع تزك ذو
 لاق يم ( قرشا ل قيس[ نع رصنبلا يرحم يفرتولا قالطاب ل ابعث ينا يلذبال ءانغااو قف ملا
 تانكلاينأ نبرحم ينثدح لاق أ نعل + ندحأ يثدح لاق ديجي نبهللا دبع ينثدح

 ىلعن انيف شير ند ةعامو انأ قيما ني انك لاقبتاكلا سنوي ىنثدحلاق يمكحلا
 ينعمسوانتعاج يل املك ود لع و رسوم دل ينب نم مالغهعمو يدع ةشئاع نبا لبقأ ذإ انلاح
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 ىهتشا يرقلا يداو لعام لجحر انأ لاق ىلع هللا كلبص نيأ نم كلب:و هل لاق لذ د املف هلخدا

 ف رض بان[ ضعت لا :ءام لاق كاذامو لاق هنم كل عفنأ وه اع امف كل له هل لاق ءانغلا اذه

 نعالسذف قروأ 0 نم ةفاح هللا ع دا يفام هند ىذا هللاو كار تاس هل لاقت كلحأ 00

 ىلع نيئمؤملا ا كا ل ىف اا صر هللا دهشي اهلعام ةجوزا ىل نلُو ىهذلا

 اهتانةشناع نب ناكو يل بحأ تودلا ناكل كلذ 3 داس اك نذالا رقفلاو ةللا هذه

 ينغيناكو ةاودلا ندوه رو هنم ةشئاع نبناسحعتف هناوخا نه لياحردق يذاوأ ةفيلخلالا ىذا

 م فصقتيس هقنع لأن قى هقلار ًّك ر2# لعحو ايده 1 رط هل ب رع توصلا هانخق الاون ع

 ثيدحلا نعاس عل ليف ةنع ةقئاع كب نان ند لولا رب را غابو عش 3 0 و هدنع نم 0

 ُُق هلعحو ةيلس ةلض ةلدوو رف خ> باطق لخرلا ب ا هنع هقدصت 4 ديل ولا دود 2

 نإ دحأ انحلت لاق كاع يلع نب م ) يفبخأ) ( تت قد هعم 7 ٍض 0 هام

 هولا ندج اع اذاو ا رظتفال 1 ها ير له ينأ هل لاف ب اع 1 م 0 رادلا ضل

 حزاملا ىلعف لوقلاف د امر كديع تالاف :

 ءاشب نمةمكتاا يف لوشو هنانغ نم بححءتي يبعشلا لش ةشئاعن وه اذافهنم نسح !ناكءانغ تع. ساق

 حزا لا لعف ل وقلا يف #* امر_ خد يعتنتلاق

 يضاف كح نانا * ادع 0 زجل

 ا 0 0 0 8

 ىّح اصم مالا ل 00 ا وكشأ

 نع دا> نع ل يل محأ) رعت دان ليش فيفخ ةشئاع نبال ءانغلا نأ ش اح 2

 يفب نعد هش هاك دقو احاح ةغئاع نيا از نم ينندح لاو ةئسدملا لجأ ضب 00 لاق 1

 قح اود سلخ ةشئاع نإال ناحل ردع اود امكف مف تنكو لاق مهباحاف مشاه

 بضغعو كلذ نانو ع نأ ع اذا ةشئاع نا ناكو | قياما تارك اعد أوعمط ّ ماعلا ل

 هب كلذ لعش هل ا ن٠ ناكف هانغفوه دج هيف ىنغدق ر عش هبف 7 ثيدح مولا تدم اذاف

 موقلالاقف تبرح ثنا دا الامح بحاصإ 0ك 59 تايعالا م لحر مويلا ى ىنتدح مف لحر لاق

 راف ير ناك امريغ هئم كارو 5 ا ذأ ةيدح ناك م هتدح وه ام المح نأ ينئدح لاقف وهامو

 ٠ 5غ21177210:7:1173073373017171521: قطان داك :71-10515525015 21153 5 527 1332723127:510010557152127727205 19 11277
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 نإ م نع هيأ نع ء قحسا نب دامح اس دح الاق ى و2 نب نيسحلاو ىهزالا ىنأ نب ديم نب دم |

 ةاورو هينا نع مالس نب دمج هريخ ىف هش نار لمت ملو خول ن نم تش نع الع 3

 هانغدق وه دنعةشناع 00 ترارف دياز 31 دياولا 0 تا - تع كاف“ خونم نم خبش نع ل نع

 و49 3 2

 ريصلا 0 نشار 2 قحخ ار 2 || 4ع اص تب ار يا

 00 نفط ءاشعلا كعب د امهااطم ف 3 | 2 || لدم

 رزولا نمار وفومتم> رف 2 أنستحم رجالا اجو

 ةركاذد 0 ريخ ُْق اكو كالاا ءانغلاو شار 5 3 نم لدحرل رعشلاو هربذ ىف قحسا لاو

 مو لاق يعاش ها نع يلع ولاب ىلهر فيقتخ حرس نبا ءانغ يف هدو يأ لج يف كا

 نو ةنئع 0 هنامع هيف لمعت ءانقلا ناكو ةعبأ رلا ءاهسلاب | م مالعاب لاقو دعا رفك يت 0 اولا

 قحدعأ قسعا هللا 1 لاق 1 1 سمش ديع قح 1 يريم ايدقلاو تنسحأ ل |او ّ هالو

 لاق هداعاف قاع هدعأ لاَقُذ هش كولا نم ال 12 نالف ق 4 2غ لاقم د اا ةيمأ

 "ا 00 ةشئاع نب لب 4نه الا 0 هلق ةالا ا ند 0 قب ١ 4م لع كف 4 || مأَقُف

 ادرحم ىتبو هياع اهاقلاف هباس 1 مك هس 1 لف هلا ادباف هلقأ تح ميرال م ظعاا هللاو لاَقف هلع

 0 دّقف فرصناو تنأ ينأ اهكرا لاقو ةلغب ىلع هه و رامد فاأ هل وو املثع ا

 1 نوت نب ليعمسأ 11و ( فرضناو هطاسإ ىلع ا 9 كانغ هر أرح 0 املا لدم لع

 دبز 3 لك سَ تف را 537 د ىندح لاق ىعحتلا نحلل دم ىنثدح لاق ةيشنب رمح ات

 هانغ دقو 1 نب ديلولا دنع نم يندملا ةشئاع نبا جرح لاق.يبرلا

 - نوصلاو لقاعملا 'ىنتيعا دق * ًاتمحو وجرا القعم كدعبا
 فلا نيئالثب هل ىماف هبررطاف لاق اهنم تبيلا اذه ريغ ركذي ملو ربخلا يف اذكه تايبا ةعارا يشو

 ناك يرقلاىداو لهانم لح رهلاا ظنذإ ريس ةشئاعن| انفةوسك راصقلا (5)ةرط لو مثرد

 4م اندف ىنغملا ةشئاع نا لاق كك ارلا اذه 0 لاوو ةنمالاغ رع اندؤ ديلا ل ءانغلا ىهشل

 اد كاس نإ ةلاو نش رذل اوم 1 آل لاك نينمؤملا مآ ةقكاع نإ تنا كءادف تلعج لاقو
 نينمؤملا ريما تينغ لاق ةوسكلاو لاملا نه كيدب نيب هارا يذلا اذهامو لاق رك نا كيلعالف

 5 لهذ كءادؤف تا لاق و هذهو لاملا 0 اللخأو ةاللصلا كرو رفكفهتبر اعأق ً وص

 لاو مئتبدأ ف لاق قبرطلا ف اذه لع ماكي م : كليو هل لاَ هآبإ ا ىءمدسل ناب ىلع

 يمرفك بايلا ايفاو تح هعم ادق هنع م 20000 :اك ءارةش ةلغةشئاعنبا 5 ا

 ةمالءأ لاق هايعأ أاملق لعش 0 رحضطإ نأيف 2 البوط ث دك ةشئاع ٠ نب ى لخدو ناهر

 اماحو دحاو فون ىف ةلان روكي هبال هن. تمس كلذ نم ناصقلا ةراكو بالا مع هلو 0

 برعلا اناس ند هأ ضعل ىلع اهضعل نو ى

 يي ص 222060242602444 ل22 آآ]آ#آ#آ؟]ظظثظ] ثيم صب ببي ب ببي



 يح لاقو ةشئاع نبال لعرلاو لوالا لا ره 2١ نط نآو لاس ءاء ع 200007
 هم ا والا تيبلا ىلعرصتقاف ربخلا يف هريسفت يضم دقو اهءو ىطسولاب فية> جره حرس نبال هيف

 كيس ورح
 بهاس درحنم قدش يف م * احالا ت> رط تيغتنا ام اذأ

 ةشئاعنبالءانغااو يدعإلاةغبانالرعشلا ((1) ةنملوالا تدبلا ىلعرسداقاو ريا ىف هرعش خ٠ دقو )

 عج دقو#ًانيع هح ولا يلع ماك مودا و يماشطأ نع نع يطس و لاب لق فيفح

 وهوةدصقلانم هيف ينغيامرئاس عم

 اللسح لب اد ؤذ ىديزال * الأ أ متللا ىلع ىدو> لأ

 هاه ةفزآلا قف نرابتي * 0 تانمكا را و أ لبا

 الهسو ان زح يطملا يدبأ نيب + .تافرع نه نءانه تاحتان
 دحر ثللاوملا اوعي عل نسق ؟رلا لع تاربطلا نقك الار

 القت لبس ا رملاب رحبلا لهم + ىدربلاو جدصلا وخأ ال
 الات ءاملا نم كود قارص * باحس روم لالا 0

 الهسو ا دا حرص هبو # اننع هحولا اذب ىل هللا عن

 الو[ تلق دنبفا ع ناب * * يئيدح نيششتال تلاق نيح

 الز ناك ام ضع نع يفاحنو * ينم رذلا ليقاو هللا ينتاف

 الم قو كاذ قو ان دل ىدحم_ ىلا كلذ هب مكؤس 0

 دعو انع ترضون 4 * نكلو را 1 م

 الحو لاما ينتبا هيلعر * ديلا ةلب ةنبأز ؛[ضخشي نا

 ا المن ك.احرل اهد_> لب كل # ءادف يأ للك دولا لعد

 الامسأ لاجاو ند 11 نمهز * زاادب تل 7 ولد> ولا كهجحو

 يلع س ولاب وأ ليم” ففذ لوالاتايبالا ةعبرالا يف دعما ءائغلاو ىموزخلا دلاخ نب ثردال ر هشلا

 لوألا يف حرس ناالو قحسا ا ىلا لوالا يف رب وه نال ةبان نب ور#< نع

 عساتلا ىلا هدب امو سءاخلا ىف ضار ءاو السل ةلوأ هلال 000 ا. سماخلاو يفاثلاو

 0 ءاان كوأ ل 2 فيف> رشع عدارلاو ا او مسانلا ىف .امح دلو يطسولاب ليقف يفخ

 اهميعب انف حجرمس نبالو هن نم م يلا عي ملو سن ويبات نم ٍنآ يقع ىاثا راما عساتلا يف

 عباس لاق ةشئاع نبالو رصن ءلاد لف فيقح ضب هلل د أ امو ا طا ن ء ىطسو) اب لَمَر

 لمسار رز ايا ا 00 ذ نأ 1

 ةيريملا ةمرطلا نم ةحرذ هذهو 000(



)"4( 

 ملا نكلو ايشحو ارامح هب فصو هنال ءايلاب رع لاق هناف رعشلا اذه يف ىعاشلا هلاق يذلا امأ

 0 ند ملو ةقانلا ةديصقلا هذه ىف فصو دقو ثنؤملا ظفل ىلع ءاتلاب هنونغي اعيمج

 ةقانلا ةفص نمو ا ةفص نم اوذخأ ني ملا نكلو # رطسملا قْلا اهراس نا هو

 يع.صالاىورو هر ذاظيف عفت را عضوملاب ر هنأ يندب ةلق نمفر طخ اذ :اقهل وقواءيفاو :غو اهوطلخم 0

 نم: فز ام اذاف

 هل لاعب "يثلا فوح لااو ضرالا نم كيدي نيبام كنع يبدحام باححاو فرش أم قلاطلاف

 و بادء> وةلق ن نهو د قلاح

 تدرعتوتالك اذا لوق» عارسالاو فسسعتلا ةيقردعلاو لوسلا لسرتسملا رطبسملا قئعلاو لوحو لاح

 امف يممصالا يورو امتدشو اهسفن ةيقب نم ريسلا يف تفرحعت

 لامدا دع بأانم اساكد #* ىل جاه دق 1 لاح

 لامدناو ةلعلانم ةقافالا لاءدنالاو ةحصلا دع, ضرالا دوع وهودحاو ىنعع ساكنو سكت لاق

 هلوقف ةقانلا"ابف فص» يتلا تايبالا امأف هؤرب حرجا
 لاقَدنا دعب عجرلا رشاوم * ةبأريعا مودا لسف

 لايرلا طسو فعنلاب رمش مييلاظلا فيفزفزت لومذ

 لاحللا قوف ىلآا طرا * اعزعز ةحامه دمرتو

 لالكلا نعي ةق :نحفلاو 2  رطملاق تملا اهنريش نمو

 لاراب ”طراع ىرخ- لع ع اينعر اذا رحوو قا
 نتالا يفو هيف هلوقف ةديصقلا هذه يف راجلا ةفصامأو

 لالتلابدح يزايز ينويو * !ملاوبأ فوسي لظف
 لاحت ملاك وهو اهلئاو> * يحتناو هريش.تب فاطف

 لاش تالق برض قهاوز * الدنح اهرفاوح يدا

 لاتفنا دعب يرحلا ِق دعوا وا نيهج ولا ض سعزيمأ راب يمر

 لاخ ضع قف راحوا د مع لا عرفك هلو اش

 لاتقلاءوي روسلا اهب يري ق#_ئحناا 3 0

 لاحو باح>و بدح نمو * قلاح هرطف اذاقث

 ةعون :دملا نا آلا يأ ةيف كوكشم ةشئاعزب نحو ةغئاع نال انها 0 ذّئاع فأن هال

 د اماق لم راادإ كفو لوألا قيقتلاوختهنأ لاقو لمزلانشح : هنإلاقق وه رمشلا ا

 يف هلو ' همس و ةلع افقوتفا عدوم يف قحسأ دو لحلو ١١ يرحم يف رصنخلاب وهف ل امرلا

 كلا نح لمر فريف هيفلاقو دعم ىلا ةناب نب ور<هيسنو ملا نر ينأ ن لا 1 عضوم

 ةفزآ ياتطاو هذ ادرد ن ل ينأ ن اغا ىو 0

 مجللاو 0 ىلع طخب بتكلا ضعب يف أ ادي كلذ: تنارو لولا لبقثلا نم ان ةيرملا نب ماشط

 ىلانب دحأ ركذوةشئاع نال هنأو يطسولا ىرجم ىقلطم لمرلا نأ قحسا اوك 3
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 داح قع رمصنمل لا كول - ةشئاع نال ءانغلاو ا لل نك ةسضوم ف 1 د دقو هدب لآ 0

 لاةفةشئاع نبأ هللاو هي ند هللاقف طلرار هل نذل هف ةصاخ يعاشبلالاقو شد>و ياشطاو

 نإ 0 ةنالث ةغيغللا ت>ربال هللاوف نسحلا لاقف 6 اذه يوب ىكتينغال هللاو ةشئاع نا

 كدنعامتاهن 26 هللاق يناثلا مويل 5 املف اوماقأف ماقلاالا هل ةليحال هنأع ومدنو هيل ةشئاع

 ينغف 4 هشئاع نا عفد اف ل | هعاج مدع ةقان كل اورظنف عن سم 0 ع اسولح اوناكو كنسع ثري

 لاتقلاموب روسلااهب يح رب تم دحاملا ةلد :نحكج 00

 ىلاوت ماك إو بدح عرمو 00 ةإق 000 م اذاق

 لدلكلا دعا ةف رحعلاو رطم ملا ق ل ١ اهرب نم و

 هانغف يننغ هل لاق مث ههئاعنبا تكسف ةع 0 دمعاي كليو نسحلا هل لاقف
 0 دعم قدح ّق مم د احالا ت> رط تيثّشااماذا

 بهام ردح يلا يوأيو 0 5 رد داحلا 1 5

 دك كاب 4 دم ضخ
 تيطالا اهش "ىلع لهل هع لاسصلاو لو 0

 ير اف رض ناو أ يب كنكل ةشئاع نبا هل لاقف دما تنسحأن محلا هل لافف
 لاف دما كم 1 1 اد نسحلا لاك غن ثلاثلا مويلا ناك اماف نوندع مهمول ىقاب |وماقأف مالكلا

 ١ نإ .تفلخ نأ هيلعوةيلع 00 ةج ا ادحا وانودالا كانغ نأ هيلعو ةيلع ةشراع نبأ

 هانغف عفد اف كت 2_2 ا كالق ن ه1 اعف هحور باهذ ىف وأو

 أ 2 هاو ا ا و م ا دولا |[! يل للا نأ

 ال 1 ل 1[ ع قدح نر افنيح

 اش لع .ارغل لاب ١ ردم || لفت + ىد 0 ل ؛دصانوخأال

 2 هةشئاع نب انّسحلا نب ندا ىف 17 ف موقلا فرصنا 3 < لاق

 3 تأوص 0 نمريملا 8 ةتزشل نع : ملام 3 ةمسل 00

©» ٠. 

 تصل قمح 5

 لاح هلا 6م د رولا ااه يعرب قوة حلل هل د: ا :

 8 وب : ماك إو تدح ندهو د هلق ند 00 0

 لالكلا دسب هيف رجملاو © رطبسملا قذعلا اهريسنمو
 لالديذ حزات نم مقرال د اجلا فرطل موقلاب الأ

 لاخو عب ىدش 0س # اللسلا كاعل ةيدحتلا ىنل
/ 

 لامدن ادعي ىحلا نم نكتب * ىىللداع دمتف م لايخ
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 رفعحوبا غ عرش يَ اه 3 تك ال رادح ل فه 6 رو 5 ةغئاع
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 هس وص

 ق_اعلا داؤف انهو * يرتعملا لاخلا قرط

 قحاسم. ما نيبال * يدجاهف ما فسط

 دارط 0 كلم يتباوغ 0 | و

# 

7 

 قراغم كيدشملا ال_-عو * ىدبلا تا نآلا

# 

 قكادنجب نيب لح ذا

 قئادف بوردلا ناكال 8 انس قرح تئاكرو

 2 ذو ورمم نع ارصنلاب لمر ةشئاع نبال ءانغااو ةمهر نبال هلا لاتبو ديزي نب ديلوال رعشلا

 5 درو ياسطاو درع نع نطسواب لمرات ىعالا ركز قآل هذوهاتك يف هلاصيأ شو
 ىداولام ك1 هفوننوي باتك يف كلذ دجو هناو ميدقوهو يمع الا راكز ىنال هنا هبذا درخ نبا

 انشحعل تددر كك ةأو

 بساهيف عزانتم ليقث فيف> تايبالا هذهيفووه اه .ايردارالو سنحم ريغ سنوي باك < ىف: نإ

 ينأ نب 0 ه2( نس كح نأ ناو دقن 2 ا مو كلام ىلاآو دعم ىلا

 ضبا نع قدما نب داح انانح ل ءادرملا روعالا يمي نبا نيسملاو حنشويلا ىهزالا
 اعطقنم ةشئاع نب ناكو هل احم ةشئاع 0 ندحلا نب 0 ناك لاق هسبأ نع مالس نب ده

 نبا عنتماف ةغييغبلا ىلا هعم جر نا نسحلا لا هيف ااه هدشأو هللأ قاخ هي همانم ناكو هيلا

 اعئاط يعم رمسأ 5 نأ لا ه ترهل ١» لاقو ناشيح هل ناملغب اعدف يبأف هيلع مسقاف كلذ نه ةشئاع

 روظامةشئاعنبإ 1 املف يد نعطقال كيف يعأ اودفن ١ نمل ىنأ نم تيفو اهراك نريستل

 نسا سمأف افرك ال :اعيلط كي يا ا اب هللاقف باهذلا نم دبال هنا ع قس وم

 بعشلا لزتف ةغبيخلا ىلا اراص يت>ايضمو اه رو لك ا نال 0 0 هيلا جاتمام حالاصأب

 ءانغف مفدناف ين :غلاقىدسابك سل هل لات دمي لاقو 70 حلا اواكاف ايدام مهءاحو

 كيك
 الاللح لا وعد ن“ ريخاي * هيحف ةمعإ ىلا وعدي

 الالض 3 ءلا' ةماقالا ىراو * الاجر ا لاجرلا بهذ

 الا لوي ةرحاه نانط نا قارعلل يجرملا قاد

 الابلب يل جاهف سيقحا موي * ركاذ ةئيدملا رك ذذا تبرطو
 ارا ع اللا حان نأ هب تاكد ءاملا ىف رظنأ تالظف

 قاتشإو اهم ةفاقم لاطف رخل ضعبل قارعلا ىلا مدق دقو اطاق ةليوط ةدصصق نهد يلوملا حل رعشلا



 (ةهزرا 0

 اهيلطم نزوات د[ نه اطألا كحاش لح الا
 احس رئاط كل يرح * ممل تم راد 8

 احتو دق رحفاا ءوضو #* ككر نم ءاملا نذخا

 احاض :ةءام ركحات < نرق اذقم

 احضتق ا ل لبق ى

 احرم» . ي ولا 57 #2 م انضعب عدوب

 ناش

 * لا فرطب معي

 احرف اودغ ذا ىريغف 03 نيم 527 نم 1

 رطل حو هييع ٠ نع ةآور هناف رك ل ريب زلا ىوس 0 ينأ 3 رمعل احا ه اورلا هيور 00

 ءاوروت كلا رن باق درو لا ناس ١ كا دع كف دقو ءاوتاو ١ريد ر ندا

 كلاملع انغلاو حلاطم هل لاه مصاول ضرالا هحو ىلع مر لاقو هاا نك قرر ذآ * 0

 ليش ديعل هيقو 0 م ب ليش فقخو 0 نع رضننلاب لو ليغ 1 هنف هلو

 مة هال اهقو قحسا نع رصنلا يرحت ىف قاطم لوأ ليقث تانبآلا 0
 فيفخو كلال يناسألا لق هلأ نا ىكملا نب ا رار دو لال سا ف يف يذلا وهو لاق يعاشهلا ن

 اهم و صل ع

»© 

 تتحسس قمت

 ابنيز ةيؤرب املا # ايح رق لايْلا قرط

 انيلعف ليلالا 3 3 < ةنتفلا تيدتعاا لا
 لاق ريرح ىف "ل لاق ماللس نب دش نع هنشانب رمح اننا لاق سوي نب ليعمسا ( ىنربخأ )

 2 سو 00 هللا ىلد هللا كومرإ ددع دم موزاب هاه لاو نكي“ تملاو نينغملا ةئيدملا الو ص. 1

 سانلا"ئرشب م هعربر يأن شايع نك ىو لحام 0 لدحر كدحع بنملا ّق ناكو

 0 روبر طْو هل 0 رقعح ىنأ عم عيعموالا م ةقع نال داكن همزالابب ةشئاع تأ ناكو نأ" لا

 ثمر 3 كنا ولف ا معضو تا تي 0 نبااب هل لاَتؤ طق هلم معلا 1 مو خيشلا عمسف

 ناضمر روش ُّق م هيلع هللأ 0 هللا لوسرإ لردع بم ف سانال 205 ل نو ماا تماعتو دحتملا

 نإ لاف كتوص ند 0 توص 0 ينذأ لخدام هللأ وف 0 الوان 4 كلذب تدصالو

 ىتحيم قاطنا لاق وه امو لاق هل عند يذلا مالا ىف تود رفعج امأب تيسيلس وا سك

 اهدنع 00 يلا ناكو ة هيعش ص ةريغملا ر د دنع دقر هلا 8 ا نا ةهعو جر ا

 ا ةشئاع نا عقدا 36 11

 قرافم بيشملا العو ىدبلا ترمب ا ّق آلا

 هيلطأال نكلو هيما ىلع ا ندح اذه أ نبااي لاقو غابم لك خشلا نم كلذ غلف

 نباجرخ امرت را عر اذاق هديص رب ناكف 2 نأ يلف ةشئاع 0 لاق هيلا ا الو

 ( ند نانا ذ



 تدع و ىلا يا اان

0 

 نب ورم رك ذو قحسا نع.رصنبلا ىوحم يف رثولا قالطاب ليقث فيفخ بتاكلا دابع نبال ءانغلا

 اهنمو ىطسولاب لوالا ليقثلا فيفح نم ان كلام هف نا شح رك ذو ىداولا رمعل هنأ ةنأ
 «© وص ٍ

 ماشيلا ىتس ةماشب عرشب * يماس انعدوت ذا 1

 (2١مايخلا اهن 0 .غلا تنقس حولط ىذب م انا ناك

 مارح اذا ىلع مكمالك * ملبن ملو مايحلا ا

 مامل هرايز نمو ىلع * زين هب م

 مقل تقرا اذل قافزطي و © . ءارأال تدعاو ىدمان
 ليقت عبارلاو لوالا يف اف دحتأ 0 ةءالثث تاسبالا :ذهىف هلو حرس نعال 0 000 رعشلا

 0 اق* يفاث لوالا مث يناثلا يف رذ لاو: قجسا 2 رصبلا يرحم يف رصنخلاب 1

 00001 كار راتا ف كآل للو شيحو ياقملا نع رصنلاب لمو ءدهدامو تلاثلا يف خالو
 لمر فيفخ كلاثلاو ىئاثلاو لوالا يف ضيرغالو يملاو قحسا نع يطسولا يرحم ىف ةبابسلا

 عبارلاو 1 لوالا يف عما نبالو يئاشطا نع رصنلاب لوا ليق كلامل امأو ورمت نع عرضي

 يفهلوأ يذلا توصلا اممو رصنلاب لبق فيفذ بدنح نإل اهو ىاتما نع جزه سماخلاو

 هلوأ 91 املع كاذ ذا صو * ر حا

 كت
 ا | نطب اذ ةنطا لحر * 0 ا ىندهع

 نمطي رقاذرسشعنبا * رز يحرر أن ادلولا عبا
 0 نم راو> تدب اهبلو # رزنم الع كا31د1 غو

 رصنلاب ل 5 نان هعدا6 نعال ءاملاو ءاسلا هيق بيش رعش لو هنأ لاقو نقلا "يلعال رعشلا

 002 1 قداح رك 3 رسلا ليغ فيتخ ةقو:قدسا نإ داو ةنامدو ياشطا نع

 امنع اهريعل هنأ لبقو حرس نبآل هنأ ياشولاو شح ركاذو
 4.« وص

 هلآ ا لهل[ ف رك رعافلا فتح كح رايدلا نوزع هلوق ف هق داهمتسالاو ىملا لاق ةفلآلا

 01 ناين ع ىف ساتسال رخلا فرح قدح نا رويملا تعدمو زايدلاب اهبلص اذا .رايدلا َنَم

 فركلا نيعت طرش ًاسابق امه ريغ عم فذحلا زوح هنا ىلا شفخألا بهذو عامسلا ىلع هبف رصت#ي

 لا ناو نا يف يا كلاثلاو ماشه نبا لاق اباثم ى ناذ او يف هلوقو فذحلا ناكمو

 عا ماسقأ ةثالمث ىلا مسقني هناف ريا فرح ماسقأ نم ىأ ثلاثلاو هلوق ةلصلا نطوطل حرصملا

 ةمدقتملا ةثالثلا هذه وهو ي.ابقو رعشلاب صاخ ىعاهسو روثنملا ىف رئاج

 )١( دهاوش ٍنمتيلاو# مارح اذا ىلع مكمالك | وج وعت ملو رايدلا نورك : «ةرووشملا ةياورلاو |

٠. 



 د لييبا را اسوا
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 نيسحلاو 0 رد د هن يف ريخاو قحسأ ا لاق 1 نب 0 0 لاق ساوب 0 ليعامسإ

 بتك لاق ةيوارلادامح نع يدع نب م طا نع هسأ نع قادعسا نب دامح انثد> لاق ىمي نبا

 ىلع ةيوارلا دا م ىلا حرس ا ىلا لرد تطرد امأ رع نب فتوي ىلا ديزي نب ديلولا

 ىلا هديت داو اتكلا دا انك امل عود هلا فاش او ليوا تاود مدح

 0 لا ناك املف امتذخاف مهرد 3 ةردشع هناا + ريشا نم نيكداي لاق ةعاطلاو ا تاقف

 2 م هتفلع دق يذلا عضوملا نأ داحاب لاَقف رمع 3 0 تي هيف جورألا تدرأ ىذلا

 ىلوق كقلتس و را مجال ناوحلا نا ريمالا هللا حاخأ كفن ل نبل

 0 ىلع وه اذاف لقا هياع تنذاتساف ءا رخلاب وهو دلولا ىلا تيهنا قد تح رش ينانثو

 حمسلا يبأ نب كلامو دعم هدنع اذاوايق نا رفعزلا ةاه ءادووراول نار ا نايوث هلعو دهم

 هتدعنأف * عجوتت اميرو نولملان ءأ * يندعنأ لاق م يشاحب نكلشا حل كد ا لماك وبأو

 لعتلاو ةباؤذلا نيبام نري سؤك ا ةيالع يات هقعا ةزيساي يقابل لاق اهرحل لع تننأ َق

 احلطم نزواح ذا ن * اعظالا كحاه لهالا 2 يننغ كلاماي ل ِ

 : : ىننغ هل لاق مْ لعفف

 ادعو يذلابيفواوباححلالهس * ةملظ»م لكويىنعتيما الح

 يقع هل لاق 3 لعفف

 ماشبلا يتس ةماشب عرفي * ىميلس انعد ون ذأ ىتشأ

 ا مث نيرشع هب هاقسف جوعم حدشب ها ا ىقمإ ةربع ايأابن وأ ةريساب هل لاق ّخ كك

 أ مل باش لخدف هلخدأ لاق بالا ترا ى الل ليكرلا يتمالا ريما للا حاصا لاذ بجاحلا

 :غ هل لاق 2 0 ةريساب لاقف مقبلا ضع هل>ر يف هم اي 0 ا

 نعل خرم ناو تيب اطيو 4 ررتم اماع كاذ ذا هو

 ىتغ هل لاق مث نيب وثلا هيلا ذينف هانغف

 انو: ةيور مالا« اه رق كاكاع فال
 00 يسرع انك رب كناو اناس واراد كلغ نولقم انا نسوا رسال للود 0
 رط مالغلا اذه نكلو كنس الو كردق تلهجام دابع انأاب هللاو لاقف يبملا اذه ىلع تاغ 5

 06 نبا وع يل ليقف مالغلا نع تلاسف ةيوأرلا دام لاق هانع ةرارح نمي نيحاتطلا ل

 تس وص

 ادعو يذلبيفوأو باجمل لوس * ةملظم لكح ىنع هادا

 ا امب فرعأمو ىلعت قاض * (هب كارأال 1 تالح ه5
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 اناث كوقلا يتق قطن. نأ * اناح دق نار هظلاب كزانملل لق
 انزحا يملا ىعاؤد نه هل تغ * فئشود تلقىللقتنانمو تلاق

 اقو شدخو ماشهلا نع يطنولب لوأ .ليق فيفخ ةشئاع نبال ءانغلاو'ةييز ينأ نب:ردغل علا ظ
 لاق رعاش علا مهحلا نب ىلع نع ن ناماس نب نمحرلا دبع ينثدح تايز :أأ كلما بع م نبنورعأ

 لاقف انبهكل شام هل لاف ةباح ضع هب رشأ ريحت مسوم اب افتاو ناك ةشئاعن | نأ لحر يدَح ظ

 كاذ نمو لجرلا هل لاقف ”ىجحي مو اح رف ان مه ساتلا 2 د فرعأ نا

 : ئئنغل عقدا ََ انا لاق

 ءاقللا ىف (١)ةلوهوشمىون * ىزيحا اهل تاقفاحتس ترح

 نإ ماشه هب ىتأف عقت نا ةئتفلا تداكو اهتانغا:لبالا.تدمو لماحلا تبرطضاو سانلا سيخ لاق
 ةرا ماشه هل لاقف اهاين ناكو هتع كف لاق ساتلا نتفت ناتدرا هللاودعايهل لاقف كلملادبع

 1 يلخو هنم كحضف اها 15 نا ٍبولقلا ىلع هنردقم هذه تناك نم ق> لاقف كبمتب

 م6 ةشئاع نا هانغ يذلا توصلا اذه ةبسن اهب

 تس
 ءاقللا - هلومدشم ىون * 2 تاك 93

 2-2 ةلطم و 00 03 ابد 5 2 نه يسفنب

 نآس بييح نب ند تعمس ةديع 9 لاقو هدض حرابلاو كايع ديري كلاهش نم لقأام حتاسلا

 أ يزيحأ هلوقو هعاشم كالوام حرابلاو هئءايم كالوام (؟) 0 || لاقف حرابلاو عاملا ن ء ةبؤر

 هةنزواحف هيف ترس 0 هيزحو هتفلخو هتءطق اذا يداولا ت 8 لاش يممصالا لاق يذشا

 ءارغم نإ 2 لاق هلثم هز واحو

 ناوفص لآ اوزيجأ لاعب تح © مهفقوم فيرعت هتلا يف نوهيرب الو
 نمو اهفشكتف لاهشلا اميصت يتلا هو ةلومشملا ةباحسلا نم هذ > | فاثكتالا ة ةعيرس ةلومشمو

 0 را ف 0 ةعرسل ىوناا يف انهه اهراعتشاو باحسسلا عطقن نأ لامثلا نأش
 تدع قاتلاو ىلش يف نأ د د | رعشلا نم لوالا تيبلا * هب مءاشتي هنال اسال مذلا ىرحم كلذ

 ) يف ريخا ( رصننلاب 5 فخ 00 4. 0 ل ءانعلاو هلئاق فرىعاال هب نونغملا هدد 0

 قل عالا نايا لاهتلا تاذدب دحأ هب لمشو برعلا ناسليف لاق مهفاشكتاةعرسلهلوق )١(

 6-5 نبا لاقو لامثلا تاذ ام نا ا ا لالا ًاحتس ترج ريهز لوق رسف هبو

 ها بهذيو رسخ 3 تيلي باحسلابت يه اذا لامشلا عرلا ن 0 مر تاتا |ةساسل وكم

 الاح ا عاسلاو كراسي نع كال كلذ نم كان أَم حرابلاو كني نع كانأام جئاسلا )0

 برعلا ناسأ نم 1 هه مماسلاب مءاشنبا مهضعاإ و 0 نم نفسلا ّق مدنع



65 

 لس انك ى - اديور ايضما امط لاقفنيطايشلا ن امهم اك نادوسأ نامالغ هقلخو ةلغب ىلع مالسلا
 هل 0 تي تنك نينا هادا 2 كلذ العف ىح اح رد ةشئاع نا هيلع ٍيذلا نرقلا

 لاق أ لاق امهفرعتأ هل لاف نادءلا اذاف رظنف كينح ىلا ندر لاق ياو ىنأ كادف ريخ

 نمطقال العفي منْنل نارح اهو رثبلا ىف كحرطب اممنمآل -- 1 ىنتت مل نال نا رج اعز

 وهو هل انوص هب ًادتاام لو ناكف ةشئاع نا عفداف اني

 اوهر اذا موق تف نم كرد هللا الا

 كلذ ىف اوعمس امبرثك | ةشئاع نبا نم اوعمسل سانلا نا لاقيف توض ةلام ىنغ تح تكسي مل مث
 ىنغام رذا ناكو مويلا

 تسوص
 اناس لوقلا ينرتف قس تا ا اسك نأ رولغلا» لزانحال ل

 عاشت ا نأ ينغلب أمو هلم اوعمسولا اي 1ث سانا عمس دقلو هنم ند 3 ىؤراش 2 لاق

 سانلا رداس دقلو عرف 2 كالذريغلالو ةحاح ءاد ا 1 قرض ىش هنانع عامسأ ن 5

 لم عضوم ا كلذ ُّى 0 يدر 4 لايق هنانَغ عامسال رب 0 موب ثيح اهاو>امو ةددملا ن

 هلوح اوفرصنا مث هللاو تنم هاو تيس اكل نوف 5 اوصأ سانلا عفر هل هللا كت

 افز ةئدملا ىلا هنوفزي

 6 قاهأالا نع ذا اذهان بيت 2
 فم / وص ف :

 اوهَو اذا موك ىف ٠ نم كرد :ةندالا
 تقريو انكر برا حلل قر نم !ولاقو

 اكول ىعدن ادا 22و مهاتف 50

 تضواورفتلا اد قدواف جات ركذ
 قرطلا اهولد دعا“ - ولا تاذ.:ةاتس

 نى لدللا كوط تن ةرهز نب دبغ ىلع

 يطسولا يرحم يف رصنخلا داخل 5 اح نائل هيف هلو ديعمل ءانغلاو يلذهلا لايعلا ىنال رعتتلا

 هلوقب هيف 1 قي

 بصولاو مةسلا عادر 2ىندواعف يخا تر

 وه لب لق لمر فيفخ ةشئاع نبال هيفو ةنانزنور< نع يطسولاب لمر فية الا

 ثسحن الكل ففجنو انن ىثحي دا> وبلا كلامل لمرلا فرفخ 2 قحسأ نب دامح رك ذو ديعم نك

 اهنمو هيلع ردتف هيما تانوأ ايار يتلا ةقانلا ىلا ينديو 0
»0 1 

 تس



 00 نأ دمحم ن هللا ديبع لاق قحسا لاق تلصلا نب ريثكل وم ناك لب يشرالا كع نلا

 را تدك وب هسا نان ؤملا زرع يعأ تناك لاق تب ا ماي ةشئاع نبال لاق دز نبا

 نتش ةشئاعنب ناكو قحسا لاق يب هل ىلع تيلغف ةثئاعنبال اذهاوعفرا اول ولاق عض وم ىلا ت اخداذا تناكف

 ديعم نع نادك هةسلاعو هتنداحمب هنامزيف اودسف دق ةثيدملا نم ناشف ناكو هعمس نم 1

 1 راض نك هنأ لق دقو امهلذفب هفارتعاو امط هعدشت 00 ىح انوع ملو كلامو

 لاقيف لثملا هب برضي ناك ءانغلاب هؤادتبا 01 طق برضي مل الاخ سمع ناك لب ليقو برضلا دمحلاب

 هناك نحيتسف هبأدسي ءانغ 0 كاع | وأ نإف 5 ةءارق نم ناك اهزاماك يل 0

 الا خا ةشناع نا نولوب 00 اا ال تو قدحسا لاق 00 زنا ءادتبا

 تعمس دقو دبعم دابع يبا دعب ًامامقو ًامسوتو ءادتبا سانا نسحا هنإ لوقا اناو 2 ا

 ريغ ةشئاع نبا ناكو كلذ لزق نأ ىلع رمدجأ داق انآ 5 َّ هلثم ةشئاع نبا نأ لوّش نم

 نب دمحم ىنثدحو قحسا لاق انوص سانلا ى سيطأ ناكو الجت م ىنغيام ثك أ ناكف ندا دع

 00 هنق 36 كماص الواف ةشئاع نب د رفعح يبأ نع دال رير> ف لاق لاق مالاس

 نع ىلا يحي ىي نب دعا ند ”دح لاق ةظحدح رفع> نب ا ) 1 هلم داع يبأ

 1 ىنأ نباو نزبب نباو ةشئاع نبا اقولح سانلا 1 1 ه ةثالث لاق هدج نع

 بعصم ينثدحلاق ريهز را أ ايدج لاق حارجلا نب دواد نبا دمج انيدح لاق يح يندح

 نالفذ لاقكب اذه لعف نه لاق اندم ةشئاع 0 قاح قيتع يبأ 5 0 لاق 5 نع يربي زلا

 لجحرلاواديدش ابرض هبرضي لعجو هيبلتب 0 أماف هبا ىلع ل> رال ساجو هبا عزتف 2

 رصح قم لع ليقاو هال 6 هنم غاب ىح هيحال احا تءاص يش يا ىف رضت كلام هل لوش

 هريذ يف قحس لاق هقاد- شدخو قد ةسئاعنا ىلع دشؤو دواد ريمأ نم 60 داو | م لاَقف

 ا( 01 ةقلاع نبأ نم ءادنبا نسح| ةئئدملاب انف عاملاق بتاكلا سن وب نع طايس نع يأ ف

 قدحسا لاقوىدنع كارت وطه مع هارب 1 لاق حرس ل ىلع هم دّقأ هلو ا لَ 0 ا 000 ينَع

 نم ها راع ناكو ادحم نكي ملو دوعلا برضت ةشئاع نفل لاقو لاق اءهل وق لثم

 ىنيووهب رضي وهيلع نوب رضنف بار 2 نم ةعامج - عمت نأ الا دوعلا س ؟ داكبال ناكف ةبرض

 أ انس نب اص ن ءيدعن ميطا نع هب هربا 1 دا نع ا ) 0 ) انسح هب كصهانف

 زَ 0 ف راطأألو ةشئاع نبا. 0 5 د ا 5, مل لاقف ةنردملاب نينغملا اموي ر د

 لوق لوقلا اذه 00 ا قدحسدا لاق كلهريعسو 4 هشم ا 0 حاصيإ ناكو أم طراك أالو

 201 ينندح كاف ين دما ين 0 قحسا لاق 50 نآحاصت ها عشر فعج | انأأب تن 3 هل هل 2

 ناسنا هللاق ناو 1 لاش ىلتمأ لاق ٠ نأ ناسا هل لاقناف قالا 1 ئسااج ءان ةعئاع نبا ناك لاق

 قيقعلا لاسف هب عفتابأم الملق ناكف ت رك ََ تح لاك قئاأل او 0 ءانغي وه اضلدفو

 نمبق هشئاع نب 0 اهيلا سانلا جرذل اهاللم قدح ءاملا ىحاعلا ا كم 2 ةصرع ليحتو 70

 مهماع ب بلاط يبأ 5 يلع نب نسحلا ن نسحلا علطذا كلذك مهانق رسما نزف ىلع سا جرذخ



 ةئطخلا لوق دشنأ هنع هللا يذر

 )١( دقوم ريخاه دنع رظ ريذ دحن 3 هوان ءوك ىلا | ندا قى

 8 0 يس و٠ ران كلت لب بذك رمع لاقف

 نه اهاحر 7 1 ءادوس هرباح ناو هشارأ 5و

 :.6 ىحي ني ن فول

 انثدح لاق يسوم نب دم امدح لاق لع نب نسحلا( ٍينربح! ) كاذ وه لاق ةغطخلا اذه تلق لاق |
 باطخلا نب رع: نأ ةوررغ نرماشعىع دعاج نى لع نع ىئاذلا نع رارخا ةرطا

 ل

 ىلع عحط خه و 8 ع طخ الع لخ د الحر نا 0 لأ دامح نع يدع 2 ّ نع هب هنن نع دام

 تح كلحر ىف كحنو هل لا 26

 ترثاو * اهف 1 505 2 لكدحو اهنكلو هللاو ال لاق |

 تامغلاق اهدي نه ءاملا تبرش 1 يخأ نبا اي اهتأر ول لاو نيتيبلا ركذو ةرح ليا ىلع يجالدا
 اممو كحضإ وهو بس حبق هبل

 0 ل كراال صدع باذ ناك ام

 ايقنم راز َكاَيْح ن 2 اهسحاي د 1 ْن ناكرا 1 كلك 0 5

 اذش 21 ّق ار هج # هك ر وع لوقصع كتف دا :

 1 بد تا هن لح دعل عاهد رع تقاحلا دق

 اممو ةناب نب ورم نع .ىطسولاب لهر حرس نبال ءانغلا
© 

0 

 6 لاح رلايزام ن 2-0-0 5 | ردا 1 هللا يزد

 ع دالام ايف يأن 7-3 #3 م ُ ديَح هان" نأ اج

 2 طخ را ا تالا ىايشلا نع رموم ملا 3 اه : ىلذهال كالا

 ردي هر قعلاع نا راهأ 2 3

 وأ هاداع نم هيقليو هما ىلا بدني ناكف با هل فرعي نكي ملو زفعج ابا ينكيو ةشئاع نب دمت 2

 ةالوم ل ةثئاعو كلذ تر نسأو رفعح 1 مسا 5 حزب وه ناكو زادلا ةفاع نب هيس دار ا

 كلذركذ صارو 0 الو. نك رمح ىدتكلا تكلا ا

 0 نأ ا نع دامح نع 0 3 1 57 ,اف 0 0 أ

 ةدشر ريغأ ناكذنإ و مودلا 2 يبا نب .تاطملأ ىلو# ةشئاع نا نا ئوردلا تناسلا قا :,ع هل

 نار لاقو قحسا لاق 31 +1نب 8 اولاق 2 ل اذا مهو ةخيشملا تكردأن

 ينعملاو 0 عقوم هعوق ول 0 هيف دهاشلارع الا لاق هيويسدخأ وش نم تلا ادا

 هأ ام 8 ةرا تخل ا || فيضلل ةدعم را دن يأر ,ان ريخ 0 ءاشعأا وهو مالظلا ف ع ا 5 3



 : 5 ءا 0. 0 7 ع

 ) م ليم ينل طاضصملا نم هيف ىنغام 0 د (

 ) هموقو ناقر نإ أدهو هموقو اضيف هعبطحلا (

 اه 8

 ةلككس وص بم

 دكان نابتساواروغ نزحدقو #* د_ه اوءحمام دعب انتقرطالا

 اودصاو تودع نا داضع لع 6 رئاعم نع اممكتا قل ناو

 امهف لو#, يف دا ةديصقلا هذهو ورمع نع ا لوا لبق“ ةيولعل ءانغاا

 دع انش داع اع هانا # انإو يآل نا لآ تنأ

 اودونمودلإ اونال نمدجلا وذو 2 مثرودص يداعت نم ىثلا ناف

 او ةظرفللا اح اود ناد + امانا ادنيمز مالح نوع وسب
 اودس يذلا ناكملا اودسو أموالا نم 4 5 1 ا 0 ص اواقأ

 3 0 أودح اربد وف كتاوأ

 اد نر كالا ناس اياوزح مولع ىمعتلا تناك ناو

 اودركمالح !لضفاودررهدلا نم * ثداح لك ىلع مهالوم لاق ناو

 دقحلا ىنبو معؤابا مط ينب يح دلل ف شاكما>.طا يف نيعاطم

 3 ل وص اا

 يشل اع تدمراف يطوسب ع و تللاعلا ع -- ا

 اودتا ودقع ناوا وفول اود غاعز او

 دغلا يح مقتسإ رود هبا تضراعط وسلا نمادت و تم ااا

 دقت صوت ىلإ امون اهر شيع 3 دقت ناو ريغصلا بءقلاب برمشاو

 هال ملظلادديفألاو ءاحن || هادمرالاو تف كدر هنم ردص ى 2 دعلا لب الآ - ند تقو نهوم ا

 مهاربال هنفا نا ياش ء«.ط أ 0 قدس 00 لا 6 ف امل لمر فيفخ زر نسال

 هنأ شيع 0 ليت فيفخ هيفو سنح وع مهار ١ عما يف وهو رخآ لهر فيقخ

 لاقر راكب ب ريب رز لا ات لآ ءاللعلا نأ كي يترخا ) قر رد ( ىملا 0 ل ديعلل

 كل نم ل>ر نع قسوملا ركن خرغ ةءاخأ ني نو ردنا نب مهارأ ي

 لاق ردعص أب يك تاقف هنم تون 0 000 هيلع نوفصقتم ىءانلا اذاو ريثكب اذ 8 00 قوتس

 لوشه يذلا لاق ىانلا رعشا ن 0 ملك ءاشئام

 درحاملا دانجاك ءآلا 5 2 ةرح لتبأ ىلع يجالدا ترئآو

 ' لإقملا ليسا د 2 30 انين يرد ما قرض

 ةملظك نب :واةسو ربو ةرشككا ناو ةنف يبا هدب م ةيلب عمجف ةينبو ةينب يب لاشي 0(

 ل هأ ذودمل تسلب نم ردصلا امأف ٍلظو

50 



 ( هأا/ل )

 ا لاق 0 2 د وأ اواقءوسلا ةيوادن» رعشلا ليو لاك

 اونا أ|و كحفةنياع 0 ةيصو ا كحيو اولاق ترعلا ر 0 هنأ تاع وغابأ لاق خامشلا 0-0

 لوش ثمح رعاش هنا "ىناض ع

 ذيدا رب تولادبدخ تلو 2 نادر عال دع
 لو تن برعلا رشا هلا ردردلا رشا لها اوتلبا لات اكل اع تو

 قدم تدهش لفلا راق © * هموحخ ناك لل نم. كلان
 لوقي ثيح برعلا رعشا مهحاص نا راصن آلا اوغلبا لاق اذه كنع عدو هللا قتا اولاق

 ليقملا داودلا نع نول 3 * ممالك رع ام يتح نوشغي

 لاف هف تنا ام ريغ لقف ًائيش كنع ىنني ال اذه اولاق
 هلاعبأل ىذلا هيف ورا اذإ © هملس ليوطو ”كعع رشا
 (١١همحعف هبرعي نأ ديري # همدق صيضحلا حلا هب تاو

 لاقفهيف تةك يذلا لثم اذه اولاق

 دلأ مصخا ىلع بر غاذ تنكو * دمتعملا ديدش انانعأ 3

 * درتتداك امو ىدش تدروؤ *

 الها هل سيل نم هب حدمي ديلا املا ىلع عزا نكلو هللاو ال لاق ةجاح كالا ةكلم ابا اي اولاق
 كاب ربعتساو هف يندب ريخ يف عمط اذا ريححلا اذه لاقو هيف ىللاهديباموأف سانلا رعشا نُف اولاق
 ظ لاقفّللاالا هلإ ال لق هل اولاقف

 رحجو اومكنم ىنرب ذوع #* رعذو ةديح اهفو تلاق

 ءيثب ءارقفلل صوف اولاق راهلا للا بقاعام نقديبع مه لاقف كئامإ و كديبع يف لوقتام هل ليقف

 لاق كلام يف لوقف اولاق قّرضأ لولا كسأو رويال ةراحش ايلف ةلعسلا يف حاشا

 اذكه ىنكل لاق نظنعو لج هللا ىغت اذكه سيلاولاق ر ؟نلا طحت ذك يدلو نمش

 لاق اذه ريغ هيف دهعت “يش لهفاولاق مهتاهما اوكنو مهاومأاواك لاق يماتيال يصوت اه اولاق تدضق

 بكس نانالاو هشارف ىلع توميال ميركلا ناف توما يتح اهك ار ىننوكرتتو نانا دلع يد .< ما

 لوق.ي وهو تاميّت> الع نؤيحيو هب نويهذي 0 نانا ىلع هولم>حف طق مير 3 هيلعتمي مل

 هيرذ ىلع تام همؤل نم *# هيرملا اخو هش اغ * ةئطح نم مألا دحا ال

 نانالا ةيرفلاو

 وه أذاف ينعملا ند 4.دعش عقر هب هش دهاشلا معألا لاق هن اوردس دهاوش 0 رطشلا اذهو )1(

 هماحتا دب ري ال هنال يف ملا داسفل نا ىلع همصن زوم الو همحعل

 (: قف :يناعاألا 2 2



02685( 

 نءأ رلاك سايعلا اماىنانذلا سيل # مهرشو مهاانذ ناق ربزلاو

 | ن. ةكيام ابااي سابع نبا لاق لعفأ.لاق اريخ الا لوقت نا كيلع تمسقا سابع نبا لاقف

 لوشبىذلا لاق نيضاملا نم لاق نيقايلا نم ما نيضاحلا نم | لاق سانلا

 مشن مشا قال نمو هرغي #* ةضرع نودنه فورعملا لع ينمو

 لوس يذلا هبودب امو

 بذهملا لاحرلا يأ ثءش ىلع * همات الاخ ق.يةسعت سلو

 عشلاو عمطلا الول هللالوسر مع نبااي هللاو هسفنىن» الو رج توفي نما ةعارشلا نكلو

 تيمر اذا امهس مهدرصأو مه هرعشأ ينا ككشت الف نوقالا امأف نيضاملا سانلا ر ءشأ تنكل
 نأ !«”ريغو ىدع نب مثيطاو ةديبع يف نع انأ يور لاق رام نب هللا ديبع نب دمحأ ( ينربخأ )

 ىذلا ءاملا وهو ه لاحف هلاع ردب نب ناقربزلا ىلع لزن نيرحبلا نم هد انفع ينأ قب للا دبع

 هاك ا وحدو وم كا عييشو هل لاقي سذلا ا ةقانلا فنأ ينب ىلع لزنف ناس هل لاعب

 ا موف ينغتي مهدنع نه حارف كل انرحنل ةبيرق انم انابا تناكول اولاقو

 10 الو 00 * هءام عع موي ناقربزلا امو

 0 ءام عيشو ءامو #* هعءام عاتي ناس ىلع مقم

 نيئيؤملا 0 قام هنأ لاقف هللا دبع ىلع ةادعتساف هع 9 يي ىلا ناقربزاا 3 لاق

 ناوضر رم لاَقفهنع ين الغ هنام ىلع تلزن يأ نإ وللا رمان هل لاك هللأ دلع كلذ نع ردع لأسف

 ع قنا رفح ءام عنمأ الأ نينءؤلا ريمأ اي لَ سلا ؛ا نم كءام عنمتأ ناقربز اي هيلع هللا
 ءانا نه كءام تعنم كننأ ىنذاب نا هدس ىش ' ىدلاو ل ة>و هرةئس»و

 هلمف ام ناقربزلا ريمي ةقات ١ تقنأ يب ضب لاق ادبأ دج ينتنكاس ال ليبسلا
 احاطبلا اومنم مراضخ لباس * ضوحدورو تعنمنهي ردنا
 احاللخ د مهعنما نيحيرلا اذو * اماشه 5: ع © ف رلاَذأَؤ 1

 احاتللا ندباو فمرْلاب ندو * ريف نود حطابالا اوعنم مه

 احاصو مذال فوهلملاذا * 00 نود برضب

 احامرلاو ةفرشأا رود_د * قالت ماب يردن امو

 عضوم يف مه ىلا تعقوام تعمح دقو اهذس ةأورلا نم قرف لك ينأي ةفير أ ةيصو ةئيطحالو

 ا كه ىح نب دجأ انثدح لاق يدب زلا سابع || نب دمع اهب ( ينربخأ ) اهديناسأب تردصو دحاو

 م لاق ركل زيزعلادبع نب دحأ ع يدار يمصألا ن ع لاهلا نب ةنيع انثدح لاق

 ديك ءح تقلا ني دع 6 تاك ن «اهحسو ةينتقنبأ ن نع بويأ نب مهار ا تلاوة سر

 ىحينب كل نمحرلا دبعنبهللادبعن ءيدع نب ميطا نع يديعلا هللا دبع نبأ

 وبأ انئدح لاق يعاز لا دم نب مشاه هيو ةديبع يبا ن ع هنا ن * قرح نب دا نع :

 9 1كم انأإي ولاقذ ههوق هيلا عمتجا ةافولا ةئطخلا تري اول ةديع قا ن :عذامد ناسع



 (ةة)

 يتاسل نحو يديتمرتحا اه #* رح ديرطو ةريشع ديرط

 نابأ نم عنمملا ىلع تار 24 ادي ربط 2 تلح كل ينك

 يناعد نكد 0 يءصو د يد ب_بل ب ناقريزلا تنبأ

 يف ةئيطنللا لزي مل لاق ةديبع يأ ن نو د 51 نأ نب نيس نرخ

 ةدوه ن ةمقلع ضيغب ىف ت تتدوصا تنك ا ل ف ضيغبل لاق اني اذ 6-2 عرف يب

 يندبع هتنمضت امت 00 ةنام هل نجح دق ٍناكو تاق امي ىلإ هفق ءاملإ هللا ءاح دق هل لاف

 نسج ا نيعبرأ هل اليو لعفف ةتممت | ةبام أ ماطعدمعل لضنابف ىلرق يغب كرك م لاف

 هيلا تف لف نيبعارو نامل ةمقلع اهمتأف لاق نبرريعبلاو ريعبلا هلام رد ىلع ه.طعل لدحرلا ناك اى

 هنع هللأ ىكر 0 هيلع نانزرلا هع حار ةينيسلا ةتلك لاك قى موه متموهو 1 لزي لف :

 لاق مع لحر أماف

 ادع هربغ نكلو أ اضيغب 00 نإ نضر تعدو ذا هللا د سال

 ادكنالو 2 ح # ند هولت زها ىطعي ن مهللادعسبال

 اك موم ذل اافص دهر اخ 3 م فورعملاب ةيقالا ع ندو

 ادغكاذ كعنع المويلا كطعينا د هلم قدك احلا ه هتيقال

 ادهش وا باغ نإ هع ظفاحو #2 يفرمدل» هو يدو هد فارل يفا

 نع قادما قعر ا نإ لع 00 لاق ىدوم نب دلع اخ ل لاق قع نب ندسحلا ) ينربخأ (

 هيأع هللا لد هللا لوسر سلخ يف سلاح سابع نب | ان كاقف ون 0 شاعن هللا دمع ن ع تا نا

 ةمامعوةجوزخ فرطمهيلعو رط# قا داما رق نك ساهلو>و هرمصل 0 كعلا مس

 ًاحانج ىلع فاخنا لاق اذاهف لاقىنئفاهّللا لوتس ر مع نبي لاقفمالسلا هيلعاودرف موقلا ىلع م-يتح رح
 0 فرصا نمو 0 هب ترش ىرصاو خلا شو هد 0 00 .

 هن رعشع و م هريغ وعم - أ نهشكال ديال هبال ءاحيلا 0 لاقومع 50 2 سه هرم فا" 5

 دقام وفعلا يفو مو عن سم ينخلاو كراع غبيمل نم ىلع ينمو كت هيعمل ند مشو ك٠ ءاظي منكم اطظتف

 ند .اح ينراحلا ناد. نيا محلا كل 3 لقانا تنفك ترربوتقدد لاق لضفلا ن ل 3

 ساع نا لاف ذكلم انأاي ك راد هللأ بر 5 لاقو هتلكاسو فاطلاو همظعاوهلحا يبا عال أملف

 هن ريسشع نعاتازو فاذق ىد ص يأ تك هلل سابعنبأ لاَقف ةئطخطاوه أذا 0 لاق لورجحا

 ناقربزاا سعا نم تهرك ا ضع كن رع 3 فاو هللاو ةكبلم ابأاب تنا اهان ٌوَن ةنراف قدك

 سايعلا اناا م6 هللا يبا كا 0 0 5 نس 0 1 تللع 0 0 نك

 سانلا معا ا دعسا لاق # هب 0 الع 00 ل ١



 ( هج )

 رثالا كب تناك مهسفنال نكل * اط كومدق ذا اهب كورئؤي م
 ررقلا اهب مه اشغت ا نيب * مهنكسم لمرلاب ةيبص ىلع نئماف

 ربخلا اهب يمعت ةيواد ضرعنم * مهنبو يني ؟ كؤادف .ىلهأ
 2 ءارضخلا تلظاام صاعلازب ورمعلاقف #* خص ىذب حارفال لو !ذام# لاق نيح يف لاق

 هياع سلجف هب ىنأف ىمركلاب ىلع رمع لاقف ةٌئطحلا هكرت ىلع جري لجر نملدعا ءاربغلا تلقا
 ىتاراام مهفام ريغب مهمديو سانلا حدو مركب بسنيوود>للا لوي هناف ىعاشلا يف ىلعاوريشأ لاق ّ

 ووف ىسوملاب ىلع لبال نيكلاب ىلع فصخلاب ىلع لاق ا ينأف تسطب ىلعلاق مثهناسل اعطاقالا

 هل لاقف نين.ؤملا ريمااي دوعااللاقف دوعأال.لق نا 8 اوراشاف نينءؤملا ريمااي دوءيالاولاقف يحوا

 كلرسكو هقرك كل طسبدق شيرقنمّقف دنع كب ينأك ةعطحاي رمع هل لاقىلو املف لاق ءاحتلا

 0000 1 لل تل اق 1-1 نإ لاك ساتلا ضارمعاب همت تقفي ةةلمج يانغ كاقو ىرخلا
 ' 01 حاج رانج لاقو ئرحأإ هل 0 رك هل طس دق رمع نب هللا دبع دنع ةئيطملا

 ل5 تايفام اح ناك ول هنا اما عزملا كلذ هللا حري لاقو عزفف رم لوق "ذأ ةئطحاي هل تلقف
 نب هللا دع نع يورو لدحرلا كلذ تل تنك اكو اذك لوقي كانأ ةييصاولا دا

 ضارىعا هنم قرع ةحلل هلع دك و نأ دارأ ةئطخلا قل امل هنع ةلنإ ىحر ربع نأ كرانلا

 كلذ يف ةئطحلا لاقف مهرد فالا ةثالثب ًاعيمح نيملسملا

 عفت اعدم الو 0 امش # عدن مفمالعلا فاران وخناو

 عزشال 50 حبصأو: يبذ # 0 مثالا ضرع ينتيمحو 1

 ةريمالا حا نب نم رادع ينثدح لاقهيبأ نعقحسا نب دامح نع ىحي نب نع 251 ينربخا )

 هلكو باطخلا نب رمع ىضرتسا يذلا وه فوع نب نحرلا دبع نأ معن ينَأ نب عفان نع همع نع

 هللا يضر رمح نأ ةدس ع يفأ ن نع ينا يتريخاو دامح لاق نحسلا نم هج 0[ ةئطخلا أ يق

 ضغب ءاحم ىلع ! ناقربزلا ناك يذلا ىرغلا ىعاشلا لاق هقلطأ ام هنع

 دال هدرا رتعأو ع ضم انآ ناخالا : قاعد

 كا دس الا ع انناك كلغ تم اولكو
 نا اقم ةكج داو ع .[يخ .نربتع 0 0

 نايعادلا يباب ىدلساو

 قاتلا نسعي للا انل

 انكشطالا لد لو

 ردب نيرمقلا ونب امك رام

 ناحطا مرقلا ونب انكرديس
 تان نييعشلل ليللا جارس

 نايعاد يدان نا توصل 90 نإ وعداوىعدا تلقف

 يفاف ىنع الئاس كن نم

 نت

 د

0 

# 
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# 

0 

 د

 ناقريزلا راح ىرتفلا انأ د



 ( ه*)

 يل لاق لاق كل لاقامو لاق ىناجم هنأ لاقف ةئطخلاب ردب نبا

 ىساكلا م اطلاتنأ كناف دعقاو #3 اتيعدل لحرال مراكملا 0

 لاقك لاو ل | نأ الا قاوم غلبتام وأ قاف ريرلا لاقف ساما اجمع عساام ر مع لاقف

 لاقف كلذ نع اديب 0 هنأ لاشو لاق هلل .كلو هدم مل لاف هلاق 4 *ىش ناس 4 ىلعر مع

 لاقف "ىثهيلع ىتلأ مثرثب يفريقن يف لعجف رم دب أف مارح لن او هقطام رعشلا|ذه نم ىنتل هنا ينرسيام

 رحشالو ءامال لصاوْلا بغز * خرم ىذب خارفال لوقت اذام

 ردعاي هللا ماللس كيلع رفغاف- # ةملظم رق يف مساك تقلا

 رشبلا ىهلا ديلاقم  كنلا ىلا * هيحاص دعب نم يذلام امالا تنأ

 ريا كل تناك مهسفال ن 0 * اهل كومدق ذااهب كوراؤي م

 كاي اف لاق ىثاعم هنمو يبس ف اذه اعود يلايعت ومي اذا لاق سانلا ءاغ و كايا هل لاقو هحر

 نالف لاو نالف نم ريخ نالف لوةتف سانلا نيب اهنا لآق عدقلا م ٍ لاق لوقلا نم 0 :

 نكلو كناسلتءطقل ةنس نوكت نأ الول هللاو لاق مث ينم ىبمأ هللاو تناف لاق نالف لاس
 هل اولاقذ نافطغ هتضراعو اه هداتتاف ةمامع هقنع يف ناقربزلا يتلأف و ناقريزاب هذ> هل تن ف بهذأ

 يورام تءوس دق دوءسم نب صءاعل دايز لاقف مهل ههوف ان ههه كمع وو كتوذأ ةرذش ا

 لئاو نب 0 هتضراعو ةمامع وأ البح هقثع يف ىتلأف كل وهف هب بهذاف ننسلا يه امناو ردع نع
 متاح وأ رينا لاق دنرد نيدنسلا د (ينربخأ ) مط هبهوف كناريجو كلاوخأ هل اولاقف
 هاتان وهو لاق رهع هسح ال ةئ للا نأ ةديغ نع

 الاسلاك لا يداعالا ىنتقس * ؤرما يلا كدحي ذاوغأ

 الاونة حراو الك دخا ه نائييرلاس دج كاف
 الاقم ماتم لكل ناف * كيلملا كاده ع نا

 الاحر نامز لكل ناف * ةاشولالوقب ينذ> ات الو

 الار قاس كيلا[ تفس © اهداص اومعزام ناك ناك

 الآ نينرو الا نصف < ءاحولا نيكتشيالرسا رح
 يعرجلا ) 0 #2 ص يد خارفاللوش ا * اهلوا ىلإ || هنايبأ لاق يح هيلا روع تقلب ا

 يعاشولا || هللأ دنع نب هاطو دمحأن ؛ زيزعلا دبع نب رمعو د سايعلان ,دمحو ءالعلا يبأ نبا

 نذل دنع ينادح لاك يعاز .آا نامع نب كاحيضلا ن نب دمحم ىنثدح لاق راكب نب ريزلا و ولاق

 هدنع سلاح او ع طا ىلارمعلسرأ لاق 1 0- م 0 نب ديزي نع نامع نب ةعبر نع بعصم

 هلوق هدشن 1 ندسلا نم هح رس هريغو صاعلا نب ورمع هيف أك دقو

 رحشالو ءامال لصاوللا تغز * خصم يذب خارفال 7 اذام

 ردعأب هللا مالس كيلع رفغاف * ةملظم رعق يف مهساك تيقلا

 رشبلا يبنلا ديلاقم كيلا ىتلأ * هبحاص دعب نمىذلا مامالاتنأ
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 00 0 0 ا اك يبا" نسحب زل سستم م
 د يت هد يم سا ا

2 30 

 (ه؟)

 ءاتقلا احدو هكدس ىلاعت * فوعنب ةلدهب تدب اندجو

 ءابر الو لاعفلا ىف ميدق * ىال نب سامشل ىحصا امو

 ءازع ةلاقش نع اديك ه ال وق لاق ةئطخلا نأ ىوس

 هن لوش يبلا هندمصق.ض.غب نع لضانيو ناقرزاا وحهب ةئيطخلا لاق دنس

 سايك اب ساهش ن ١" اللا 2 اجازحا ومال مام هللاو

 نناكا رح ردح ءاح سناب يف 0 ضد ف ناك أم

 000 "يحب اموي * مكترد نا ولمكتيرم دقل

 0 يحتم 5 نوكاك #2 كرا 3 مكتحدم دقو

 ! يف حار 5 3 م كفا نعت

 00 دراطىري نلو * مكلاون ص ا 1 0

 ناامرأ نيب امقم هورداغو * هلزتم نوه اولاطا موقل راح

 ق1 تاس هوس رعو مهالكح هنيرهو هارق اولع

 ىساكلا معاطلاتن : كن اقدحقاو #* اهم.غمل ل مراكملا عد

 0 كب احدا #* هيزأ وج مدعبال ريخلا لعش نع

 ىماراولسا ةاقصيال لا نم.« .ىلواعم .تلف نأ ينذ ناكام
 (13ناكت !رغ اان وادا ادحم #١ 0 ه اول كواحا دق

 |0001 ا ىذا سلا قلاو فملا دع ابكي نأ بالو تيرغا 5-8

 هعفرف باطخلا نبرمع ناقربزا || هلع يدعتساف هحر دف ةركللا فاح يف ليلا عم نإ نما سالاو

 ( ىربخأ رع هسش هيلع حاسو 8 لاق هاجم هارب 31 ناظر هد اف هدفنا داو هةيلار

 دحأ ينثدح لاق ةبش نب رمع انثدح الاق ياهل ها زملا 0

 21 ادايز تدهش لاق يوعشلا ن نع شايع نب هللا دنع نع يقاطلا نع رلا-دع 1 ء ةيواعم ن

 لاق لاق كل لاقامو لاق ىنام هنا لاقف ىميتلا ةثالع ينأب 0000

 صاع بلكلاةيصخامفراس دقو * اهءامتو اهور حو 2

 تلق لاق تلق فيكف لاق تلق اذكع سبل ةنالع وبأ لاقف
 صاع قل اذحان امفراس دقو #* اهءامتو اهورثوجرال يناو

 "اتاك تقل ةنس نوكم نأ الول آو :ءاش فنك ةنامل لتي ىعاشلا هللا .لتاق .دايز لاقف
 رمع نع كتبدح تْئش ناف لجرلا نم يردااه ريمالا هللا حاصا لاقف ىراصنالا دهف نبا سق

 0117 ]الل يبت لاةةاهلاق هنع هللاىضرر ربع نع مدخلا هحس دان ناكو لاق ةنم.تعمس اع

 عدرا اذا مهسلا نا كلذو ماهلا يف كلذ لد نإ نس لوقيو رصقملا ءىندلا سكنلا )١(

 لاك عا تلا آو مغرم كرت ةلانكلاف نكت قآ هتلاوأ



 )١ه(

 ةامح تناكوةكلم هتتبا جوزي نا ديرب امنا ناقرب زلا نازاقربزلا ةجوز ةدينه ىلا اوسد مهي مل املف

 تلاقف ةديبع وبا لاقةعجنلا اودارامث هيرادن كاذ ىف يهو ةوفج ةئيطحلل دارملا نه تك

 ناك ىلارولغلا اذهكلهاوتنأ كر افةعحللاترضح دقةدينه هل تلاقفمالسنبا كاقو ةرزح ما هل

 قح ١> تنأف تنأ يعدقت لب اهلا لسرأف اميمح انعسيال هناف كقحلن تح ائيلا هددرا مث اذكو اذك
 باع ةقانلا متنا وت أو ةناا أ نيموب هت 5 هيلا اهدر نع تلقاكو تلعفف كلذب

 3 ناكو ةذوه نب همقلعو سامش نب ضيغب الوق كلذ ىف مهدشأ ناكو ة ةعيضعإ 5 دقدل

 ةمقلع يف لاق دق

 يبءاع:سعلو ينبع ل م ا مح 571 ل

 بئاوتلاىلعنيعي الو تا #»* كانا 2 هئنعاو

 بقاوعلان ةمتارداوو 2 اعخال كنعد نل هآل

 مكعم رئاص كا آطأ الف هيلع ًاظبغ اثنتم ةمقلع ناكف ولا ظ

 اورتك اومولبا هيلع 0 اود هي رش ةلح اهانطا ن ه بنط لكب أوطبروةبق هل اوبرضف موعم 9

 ينب يف ىدانقهتصقب رب اف هنع ا ناقرب ,زلأمدق املف لاق هوكوأ احاقل وطعاو نيللاورمتلا نم هل

 هسرف ناقرب زلا كرف ةلهاب ن د ةساق نب مغ تنب افلا نما د عد رق نودمال مهو فوع نب ةلد :

 كل 0 00 أودر لاَقؤ كايعار لأ سام يف 0 2 يد 0 5و 0ك

 ناف ا 00 0 وهو 0 دقو هع لاقف 0 00 لعددرأ اواقو

 فئقووذناقرب زلاءا>فهطهرو اضغب راتخاف ةئطخلا اوريغخههرك هراخا ناو هجرخامل ينراتخا

 مالس نبا ةياور هذه هكرتو فرصنافال لاق مذو طخس نع ىراوج تقرافا ةك1. ابا هل لاقو هيلع

 نااهريغمعءزو حاشتو حالت نييعيرقلا نم هعم نموناقر 1 ناك هنا رك ذ هناف ةديبع 2 ْ

 لاخ عض وم يف ماه ىتح ةئطخاج 2 0 0 3 باطلا ن رع يدعتسا ناقريزلا

 ل اق نييعيرقلا داحاف ف قالك كلكم ]7 اةاديعأ ا 0 هدحو نيا ند

 تدلل قوش ىأيف هنوضرحبو كلذ ىلع هنوضحب مهو ناقربزلا ومي نا ريغ نم مهحدعي ةئيطخلا

 احهف نابيش نب رائد هل لاَ طساق نب رهنلا نف لحر ىلا ناقربزلا لسرا تح ىدنع لحرلل

 لافاك
 ءاورلا ءاملاهب اهزوعاو * تلح ءاملاف وحي لبإ يرا
 اًواسا ذمةبارقلا اولصواش * علر رقي هايم تدرودقو

 ءامط ةقنحم هو ا كا درو موي ىلخت

 ءالغلاو اكمل تح لإ 1 0



 )٠١ة(

 ينربخاو سنوب نع مالس نب دمحم 0 نع دامح نع ىحب نب ,نيسحلا ينربخأو هب هزواجحي ملو

 يبأ نع هللا ديبعدمع نع ىديزلا ينرخأو ةديبع ينأ نع متاح ينأ ن ع ديرد نب نسا نب دم

 هيلع هللأ ىلد ي جالا نا ضع ىلا اهضعب تممضو مماياور تءمح دقو ينارعالا نبا نع كيج

 نب بمكب فوع نك ةلدم نب فاخ نب سيقلا "ىر.ءا نب ردب نب ناقربزلا ىلو ناك لسو

 0 ناقريزااو رمقلا ناقربزاا لاقو لا كلذ ليمزك ميت نة ند

 ىلعمدق مث هلم ىلع لو هيلع هللا ىلص يبنلا دعب هنع هل ضار رك 0ر11 راو أو هللا فتش
 هللا ال راو سووا هانأ هعمو 0 ؟طخلا هقلفهموقتاقدص يدّؤإ ةبدح ةذس يف رمع

 عنصت و لاق ةئسلاهذهانتمطحدقفقارعلا لاق دير نأ ةئطخلا هفرعي مو هفرع دقو ناقربزلا هل لاقف

 دق ناقربزااهل لاقف ادبأ يحدم كا ىلابع هن ةنؤم ين كك ا قدام تددو لاق اذام

 اذهةئطحخلا هل لاقف ا زاوح 3-0 1 اركو انبل كعسوب هيف كل كتف هس

 '| ولف يدع لاق نم دنع لاك هسسأ دقف لاق .هلك اذه وحرأ تنك امو نكملا كنأو
 رعقلانع لسو سدشلا علطم لبقتساو لبالا هذه كرا لاق كلحمنياولاقردب نب ناقريزلا لاق

 هيش هنسل ناقريزاا يعس اناو ردب نب نيصكا ناقل مسا ناكو سنوي لاق ل

 هل لاّقف هريخ يف ةديبع 5 لاقو كلذل ناقربزلا ىمسف نارفعزلاب ةقرب نم ةمامح نسل لب لبقو 5

 ل يك اودلا يندحا نا اهلا بتكو قدزرفلا ةع اضيايهو ناقربزاا ما يهو ةرذش 00

 مالس نب ١ ةياور ىلع هتجوزب ةعطخلا قحاف هتحوز ىلا هلكو لب نورد كاد اللا و رولا خرم

 بعص ماع يف كلذوهمأ هنأ دعا ةياورىلعوةدينه اهمساو ةيعشاجملا ةيجان نب ةعصعص تاب صو

 ا و نبيأل نت سامشث نب صاعن ضيغل كلذ غلبف هيلا 50 1 2 لكلا بدحي

 يفواه و.ةةغافدمع ينوه وخأ غابو مع ا تار نب كسا نإ تاجا 1ر2 نإ عرفان ةقاثلا

 يمس اعإوةقانلا فتأ نم نويضغي اوناكو يبا ع ءالا نبا نع بينح نبا لاق همع نع يديزيلا ربخ

 نمسومشلا يعود“ ا ذخا رفعج تُنعف هتاسأ نيب اههسقفةقان ر 2 أعل رق هابأ نال ةقانلا ا ةءح

 هدب لخداف أذهب كلن اش لاف اهقنعو ا الإ ةقانلا نم قد مودا ينأف مدخل دعس نه 2 لئاو

 لاذ ةئطملا مهحدلا يق ١ طل بقللاك كالذ ناكو ةقانلا منا يم فهاطغأ امرحو اه َّق

 امذلا ةقاثلا 32 يوس نهو * ,ريذ باذالاو حلا مم موق

 اوناكو هلهاو هتوخاو اضيغب ين فرشلا ناقريزاا نوعزانياوناكو احدمو ىلا 2: كلذ دعن راصف

 يسامهد ةئطخلا ناك هريخ يف ةديبع وبا لاقو هسفنب 00 هنا الا ناقريزاا نس فرشا

 ضيغبرظنو هب ترصصقو املع ناهدلا+ ةرز>مأ تأر املف كلذك لايغ هعمو نيعلا 0-5 قاع

 اجلا راخ وم نا لاقو مهياع ينأف انت“ ا نا هيلا 0 ةورَح مأ هب عاصا | ىلا ةقالا فناونبو

 هيلا مهو سرناكو ةقانلا ف اوني هيلع لأ املف اهنذ اهتحاص ىلع لمحأ 0 ةاذغلاو ريصقتلا
 د لءاحنت.س مط لاق ىعاشلا- ىل هاو 0 لإ ضرغيو 6 نبةءقاعو ي ل نب سامش

 هريخ يف مالس 5 اهظع ادعو هودعوو . تطأ مكيلا تلو ترفكلو تكا ناك 2ك



 م

 لو ثيح ةئطخلا بذكر معلاق(١)ر لهنا لاقو هيتكر ىلعانل هل س رف ىلع سو هلاو هيلع هللا ىلع
 مداعملا قوف طب رلا تالعاح الو * انزفتدتال للا دابح ناو

 نع داع نع تن نإ هلا ( ينربخأ ) سو هيلع هللا ىلد هللا لودر هكرأ ها كرو

 تلاَقف 17 ةتلحار تمدق دقو هَ ردا هتنأف | رفس دار ا ةئطخلا ناد يأ 6 هت

 راخم ىرا كتاياز داو 8 انقوشو كيلا اننمم ركذأ

 القديرد نإ ندسحلا نا دمُحو يديزملا ساعلا 0 د 00 ( ادبأ رفسل ت تاج رالا وا لاقف

 تالضأدقؤ رفسيفام وق تفض لج لاق لاق هنأ نعهع نع ىندصالا ى أ درا نمحرلا دنع انيدح

 يندشن أف كم نا تاشل مم خ خش لاقم يناعب ىف هلة” و“يشيف يطل ماعطن يف وا قارطلا

 2 هناملظ هب ىثمت * ه ا نالحسم ىمهدس نم افع

 هَبأنعداح نعم نبنيسحلا ( ينريخأ » نيلان .هيحاضاناو ليلا ةئطدللاذه سلا هل تلا
 لع ل نسحأ ذهل نيكل 2 رعأ جناوأنأ لوهت ةمرش نبا تست نبا لاق لاق

 ةل 2 يلا اوتسعأ اوس ناو كائاوأ

 اورو ك الو اهوردك ال اومعنأ ناو # + . اوزح مهف ءامعتلات تاك ناو

 (ودرز مكمالحأ لضف اودر رهدلا نم * 500 لج ىلع مهالوم لاك ني

 خمجأ هل لاف ةينب لاق ىنللا دحاوام تيءلا اذه نغ ناندع و هلأس دقو يممصألا لاقو ( لاق )

 لاق رابع نإ ةقدس نب دحأ ايي يحو ةوبحو ىثرو ةوثر لثم : لاق لعف ىلع ةلمف

 ةحيحا ةئيط+ ا نأ ل ضفملان 5 يبارعالا ن 1 انثدح لاق يرامالا ةقدص نب دع نب دم ينثدح

 نم دي ما لدحرلا اذه نا اولاقو ضع ىلا مب طعل م عوبري نب دلقم يناب لزق قبلا

 كنا ةكيلم يبا ايهل | ولاقف هوناف هبنتجتف ا نح امع هلا ئح اولاعق ةانإ

 لاقف هنع' يبت نأ بن اعو لض نأ صاع ان رق انا هفاقحت بجوو تملا 1 ىلع انتريحا
 اوعمست الو مكل اسلحم قبب ءاث ارادخ الو ينوش>وتف اهوطق الو: قولمش قرازاوتتت

 5 لاقو 0 مي 3 عمجو مهدنع اقف لاق انزلا ةقر ءانغلا ناف مكناب :(شداتغ لاك

 7-5 كحل 1 ةيرض ةقرضأل انروظأ نيب مقم ةئيطخلاو مكننم حا ينغت نبل قالطلا

 كوخ وهو لا || هنع تان انا تح ىذري اهيف اميقم لزب مف

 دمحم راوج ىخأ لك سيل ذا * مهتدمحل دإةم لآ ترواج

 دهزب ةداجرلا ل انيق * عنطصي ةعينصلا دري نه مايا :

 | مالس نب دمحم نع ةفيلخ وبا هب ينريخاف هايا هتاغيىفسيسلاو ردب نب ناقريزلا عم ( هريخاماف )

 || ةنيدملا ع نأ هنع هللا يذر كلام نب ننأ ص هدلسلا يراذالا َّق هل سرق للعهلوق )0(

 د املف فاطف هيف ناكو فاق ناك ةخاط ال" اجر 0 هلع هللا يد يي“ اذ رثةلص اوعزف

 ًارحاذه 28-7

 ( ن1 نال م0
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 (ينريخأ) * سانلاو هللا نيب فرعلابهذبال ةئيطملالوقلثم دشني ناو هيلع لدتو اهردص نع
 ةلبأ 2 ةئطحلل انيك لو صال ن تقتحس لاق ىلا رلا ا لاق دي رد نب نسحلا نب لع

 تيبلا اذه نأينفلب لاق ةديبع ينأ نع بأ نع دامح نعى. نب ؛انيسحلا قرح هيف قكرا
 ىسانلاو هللا نيب نق رعلا عدنا ؛ ةئطخلالوةىتعب سبك *نب ينأ ن ء دحاوريغ هرك ذ ةاروتلا يف

 لاق ةشئاع يبأ نب ناهع نع ىتةمدلا َناَمَعَنِ توبا نع ناورش و ةهفادع دو يتألق
 ةعطخلا تدب دشن الحر ريخلا | عمس

 رقاكلاو كلاب بق ردلا نخدم ++ هن .زاوج ل 1 لماع
 اندنع حصىذلاو ير.علا لاققحسا لاق ةاروتلايف بوت ك1 تييلا اذه ناهدسب يسفت ىذلاو لاقف
 نا دعوا لاقلاق هبا نع دامح نع نيسحلا (قرخ ا ) دانعلاو هللا نيب فرعلا تهذيال ةاروتلا يف

 علقيال توملا يعاد ىر 1ىنباي هل لاقو 1 ادم هنبا اعد ةافولا دادش نب هللا دبع ترضح ال

 رسلا يف هللا يوقت كب رومالا لي ينباي عزمي هيلا قب نكد عر بك نم نأ: نحو

 ةئطخلا لاق م داز ريخ يوقتلاو 1 0 ناف ةينلاو ثيدحلا قدصو هلل ركشلاو ة ةسالعلاو

 د1 رف ولا كوم لاف مج ةناهلإيرأةلو
 ديزم ىتتالل هللا هنعو * ًارخذ دازلا ريخ هللاىؤقتو

 دعت  ىضع يذلا نكلو 2 فر يأينأ دبال امو

 ةرصلا ةياور لا 0 لاق سأ وب نعةدي د ا لاق مالس نب د# نع ةفيلخ وبا( ينربخا )

 ةعطخال هدشناف هيلا داعمث ىلب لاق دامحاي ايش ىنتقرطاام هل لاقف الع وهوةدرب يبا نب لالب ىلع
 هح دع ا يسوم ىبايف

 ماح نمو ماس نءو مث نمو * مح نمو اف صاع نم تع

 يماس.هفرط يرعشا ام وهب * اهلفاح> اهاياور تا.قحتسم

 اهفرعأ الف هلكةئططا رعش ىورأ انأو يردشالا ىموم نأ ةئطملا حدمبأ كحيو لالب هل لاقف
 0 وم ينأ يف ةديصقلا هذه لاق ةئبطخلا نأ ينئادملا ركذو * سانلا يف بهذت اهعشأ نكلو
 26 نهو اهف رماع نه تعج# هدشن وزغال اشح عج دقو هيف اطاق ةدح

 وهو تنلا اذه امهنيو نيتنلا 3

 ماطسإ نيدحلا يذ طدر لمئاوب * مهتدفر يت> مهيضر ا

 2ع تارشأ يلا هلآ نتكف كلذ لع هوان هنع هللا يضر رمح هللا نتكف ىعوم ا

 رخفلاو حدملل هطعت ملو هناسل نه كضرع تردف امئاو اذكه اذهناك نا ره هيلا بتكف اهب هنم

 لو ( تحنو) انيأ هلضوف ةياوزلا دامح اهايآ ءدقنأ ةدر. ىنأ نب لالب لو اكو 0
 دم ينثدح لاق يئايرلا نع يناركلا نع ىم هب ىريخأو نأ هب ىتتدح قحسأ نب دال باتك

 لا لوتسر ى لاق لوكم نع نخرلا دنع نب ثرخأ نع شابع نب ركب يا نع ليفطلا نب
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 لاق اهبريش الف نيل
 يحضذاف ةلاحم الاعأ نبا ناو #* يرقلا سلا 0

 حاول الود اتدشامظ ىلع ةيرششب # ايعا نبا ميزايح تددس

 ةمحمملا نيشل تددش5 يممصالا يورو

 حاط نيعلا ةفورطم نم دولا ىغب #* هسرعو ىلهاكلا لش٠ كا مو

 حصان ريغ "اينما بيغ هل تباغو # اهدوو هاجر 1 غاب ادغ

 حرا د 1 عاوإلا ىدتغي الو #* ةقاش لار الأ انهو نعد

 لاق انعا نب رخص هباحاف لاق

 ماسوف هفاض فيض هلك لك © هلا ةئطخلا هللا كي الا
 4 كلابأ ال 57 لكالأ * هلك قة وهو هبلا تعفد

 حتاش دازلا ىلع يسع لك الأ * هتيرق تدخج قد“ لع تملك

 لاق هفايضا نم الجر اضءأ ةعطخلا اغوةدعما لإ
 امالسلا ىلوالا ةرما كتفك * الهم تلقف نيترم سو
 اماثو عبش نم لا دق امل * ًاساؤر :اعدو هنطب قفنو

 ا هعمو هل رفس ف جو ةعطحلا نأ و نع مالس نب د# نع ةفيلخ 3 ) 3 (

 لق هادف جاورلل م اق املف امال هلادوذ جيبو لزفف زكمام هتئباو ةماعأ

 يللا تلح مآ كلا كاضأ © سيلا تق ءآ رمقلا تا

 ىلايع ىلع نامزلا راح دقل #* (١)دوذثالثوةنالنسحنو

 نب ودعوا لاق لاق ا نع دامح انمدح الاق يح نبنيسملاو عكو فاخ نب دمحم ( و (

 ةئلملا تي نم قدعأ طغت صرحا كل
 سانلاو هللانيب فرعلا- هذيال # هيزاوح مدعبال ريا لعشي نم

 ةفرط لوقف هل ليقف
 دوز“ مل نم رابخالاب كبايو- < الها تنك ام مايالا كل يديتس

 ةئبطخلا لوقالا. نطم هو الا ءارعشأا هلق اع تم لو نك ![تدوز نما كسار
 ىنغتسل ةيفاق امةيبتق نب 5 لاق ينئادملالاقو قحسا لاق * سانلاو هللا نيب فرعلا بهذبال *

 امزااراجدقل دوذث الو سفنا ةنالث هريغو ينيعلا هاورو هيفلالا دهاوش نميفاثلا تيبلاو )١(

 سفنلا نال سفنا ثالث سايقلاو ءاتلاب ةنالمث لاق ثيح سفنا ةنالث هلوق هيف داهشتسالا ىلايعىلع

 هلوقو صاخشا ةنالمث ليق هنأك راص صخشلا ىلع سفنلا قالطا مهمالك يفرك ذ امل نكلو ثنؤم

 ىلا فاضيالنا ددعلا سابق امناو عم مسا دوذلا نال.دوذلا نم ثالث هيف سايقلا ناك دوذ ثالث
 يع هأ عمجلا
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 قئاوعلاب تقاع يرصب حٌتافص * مهلع يدع نم قدص نايتفو
 قفاوخلا بولقلا قوفاوكسمي لو * مهاعدنم اولأسي مل اوعدام اذا

 3 مهطاسوأ ىلع اودشو * اوجأت قاتعا درإلا ىلااوراطو

 | قلم رن تاون 0 ا دحلا ضايح اولحا

 يناامأ لاق مث فيز ملا ءانبأ كئاوأ ىوريو مولا نع نر اذاو اومحاتسا اذا يوربو

 نعقادسا نب دامحن 3 و نب نيا( قري ) هعط لا ن رمشأ ريهز دعب ادحأ نار عال

 ا 1 اجلا كاي دك هلق ردات هناا + ىنت# ةدايج نإ لقال هلأ ين هءلب لاق هسبأ

 ةئيطحخلا تآطاو ٌنيح ىعاش ىفا هللاو ت تملع نآلاو طق اذه لاق ةئطخلا نأ ت 0 هللاو لاققف |

 نسحلا رمشلا اذه لثم دسفأ ةئيطحلا رمش نم أيش يندشن دقو يممصالا ىل لاقو ىنأ لاق دامح لاق |
 تيقل لاق هنأ ةركب ىنأ نب نمحرلا دبع نع ع ينغاب و ىأ ل اق داح لاق عمطلا ةرزثكو سانلا ءاحمب

 اذه لاق مث ةيحلا نول هناك هلل جرتاف ىاتارسعأ ن . ةكيم الي هل تلقف قرع تاذب ةئيطحلا
 نب يحي ينثدح لاق ريبزلا انم :دح لاق ىتشمدلا دبل دعا بيكر ( تخسنو ) عمط اذا

 قاسح ىلع فو يبارعا 0 ضع خلا لاق ةنس نيناك براقدق ناكو ةحاط نب دمع

 ل اكد لاق 35 عمسأام لاق ىل سعاي عمسف ٠ فن ؟ ناسح هل لاقف دشني وهو 08 نا":

 تينتكأ نيح كنميلع نؤهأ طق تنكام لاق يقعوا لع قحلا اهيأ كتينكام يبارعالا لا

 نعيحن نب نيسحلا ( ىتربخأ ) مالسب ضما هل لاق مث نا 5-5 قرطأف ةئطخحلا كاك ك1 الاب

 ” لع هتبب ءانغب ل وللا ايا نيا ا او 00

 نك و فرصنا لاق لا نانا داب ا 0 لاق هب 5 5 ل ينآ نأ

 هانرك ذام' كح ىنئادملا نع زارا نع يدبربلا 1 انريخأو 0 ط يأ نا

 ظ
 ظ

 ةديبع يلأ ن نع هن 00 0 ا للا ولا ينأ ن ع ةئطا لوق نم

 0 عرف يف وهو ضف اعلا 5 ىلا بدحاصاي هل لاقف هدأ 06 هه ةعيطحلا 0 0-2 أ اللاؤ“ ءادملاو

 لاقف مكياع مالسلا لاقف مس نم ءارجت هل لف 00 اجرلا نا اهريغ لاقو قحسا
 ىلع( ينريحأ ) هنع جرا فرع كلا 8 تت وهل ل 00 1 00 0

 ور لاقف ف ءءء 8 هل لاق هنع كلذ 2 3 كديبع 2 ورم عوف 00 بسح

 لاق لاق تك ء قحسا نب دامح نع ىحي نب نيسحلا هر )يوقتلا كلذ امنا هللا هحرت بذك

 وك دو كلا نعم 0 هاحمالا ةئطاب طق فيض لزب رم يمصالا

 نمةبرش هأقسف نيعق نب ور# نب فر رط نب ءامعأ ىف د علا ءامعأ نب رحص 9 ةدينع وأ

 لاق ةنع فرصناف 5-50 3-0 ١امضلل لاَقف فدصضص ل حرلا لاقف 0 ءارحت 0 لاقو



 (:ه)

 لح اك الو كف 2 3 تبان نب ماسلا نام 16

 كاحضلا نب د2 ينثدح لقراكب نبري زلا انثدح لاق ءالعاا ينأ نب ير فاتك نم (تحتل

 لاف هلبأ حدمو م نك 3 لان ةديدق هنع هللا ىذر لاطخلا ندع ةثلمملا دشن أ لاق

 تارفخلا هجوأ تدبأ ممرلا اذا * اراهأ فيضايلسر يور
 تاروخ ةروقم تحبصا اذ * هوحاب امدح  داتقاا لير

 ىثغي يصاعلا نب ديعس اذيب لاق ةديبع نع يزوت | نعيناركلا انثدح لاق ىمع ( ينريذا )

 اننا ةئطاثررظنملا حبق لجر ىلا هطاس ىلع راذنذا الوأ الوأ نوحرح ننآناو ةندملاب نانأا

 لجرلا اوغد اقف ةناغلا ديس نه تناحو موق نأ ينأف نومي طرششلا بهذف ةرمس هباحصأ عم
 الو ريثلا هج متيصأام هللاو ةئيطخلا مط لاقف ايل اهزاعشأو فر ءلا ثيداحأيف اوضاحو مرا |

 لوق قالا لاق ترعلا رعخأ نك 0 :للق اطش كلذ نه فرعتأ دس هل: لاقف ترعلا حان
 مادعالاهتيزر دقنم دقف * نكلوامدع راتقالا دعاال ش

 لوي يذلا لاق نم مث لاق يدايالا داودوبأ لاق اباوق. نم هل لاقف املعيفأ ىتح اهدشنأو
 5 عداخم دقو نيرعا كردي ةقف تنخاع 3

 كيس هللاو لاق ن يي 0 ع ند لاق اهنم عرف اهدشنأ مث
 ا

 ليصفلاع ارعق عزتمر ا ٍتروعم * يرذالا ىلع ىلحر 0-- تفكر اذ] ف هح ا ةيغر دنع ىل

 ةلمللا ذنم كسفن اننامكب تأسأ لاق م ديعس هن بحرف لاق ةئطخلا لاق تنأ نمو لاق ىداضلا

 نم ك.طعأف لمع ىلع انأام هل لامتف هلأسف يلجعلا ساهنلا نب ةبدتع ىلا ههجول ىذمو هاسكو هلصوو

 انتضرع دقل هموق ضعب هل لاقف فرصناو كيلع الف هل لاق يموق نع للضف يلام يف الو هددعأ|

 لامن هتلا وكرت ةوذز كاتفكلع سداح اهوهو ةئيطخلا اذه اولاق فيكو لاق رشا كسفنو
 نم هل لاقف سلحف كرسيام اندنع كلف ساجأ انيلع للعلا بلطت تنك كنأك كنفن تمتك + هل

 لوتي ىذلا لات سانا ركشل

 مشي مشل قيال نمو هرش * هضرع ناود نم فورعءملال م2 نمو

 افق كلطي الق ىوسلا ىلا هين 0 هلك ول لاق 5 * كيعاقأ تاندقم نم اذه نأ ةستغ هل للخا

 1 الاو سياركلا ىلا ”يعونو اهديري الف باشلا ققروزملا هيلع ضرع لعجف هل 52

 هاراملف هع طحلا لقأ هموق يدان يف ةدتع سلد> املف يضم مْ برأ يضف يف - هل اهيرتشدف ظالغلا

 لي ا ماي تاتو تلقترتك دق لانة او2 وكر كفا ا ذئاعلا ماقم اذه لاق ةبتع

 دا الو كلغ دال نايسف * الثاط طعت مو لح لف

 دحولا لئانا لعئدعبالو ىلست * ةيحس كنم دوما الؤعأ تن

 | دامح انثدح الاق يحاشوبلا ديم نب دقو 0 نبنسحلا ) 0 ) بهذف هسرف : ضكر مث 3

 الاودتأ نماع لاف يزوحالا ناوفص كأن أ كرار رع نا تع ىاحتلات ١ قحسا نبا

 سلتا ل وقدمنا ادقو لومي يلأ تي ةئطخلا الا هتدحول ائءطم هرعش يف 5-0 نأ ءاشأ ولأ
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 كلذ دج املقو هتدجو الا بيع نه ناش رش يف لوقت نأ ءاشن امو نيدلا ىساف بسنلا زومغم

 ةئطحلا ةعرأ برعلا ءالل لاق ةدايمع ينأ نع متاح 2 5 ا لاقدي رد نبا ) ير 4 (َ رعش يف

 3 وبأ انثدح لاق ديرد نإ ) ا ( ناوفص نب دلا+>و ىلّودلا هوس ل1 لَو طقرالا دمحو

 لو أشنأف كلذهيلعقاضوهدحيرفهوجيماناسنا مو.تاذ سلاف ءاحمايذب ةئطحلا ناكةدسعوب ًالاقلاَق

 هلئاق انا نأ يودا اش رمثب * اماكم الا مويلا ياتفش تبا

 ناو هيج عارت 1 52 : 6 : 3 دإ ءاسن ائري الو ةقانك1 قف كيلا اذه ر وهدي لمحو

 كروس 0 0 00 ماقف د رش نم افوخاياطعلا 0 0 ةنيدملا

 قحسأنب داهح 0 3 ا 4+ نب نيسكلا ل مالس نب دمح 0 لاق - 3

 كرجراتفو ةئيدملا ل امش الؤس ة هم ظخلا لح ضصضخو كب ,ادملاو ةديمع 9 لاقل او هسبأ نع

 ضع ىلا مهضعب ةئدملا عا فا ةفياخ نم ةطخ _وةبدحم ةئس يف سالاواياطعلا شيرق هل

 مكفارشأ نم 327 ا وهو قد .رظن 0 |او ىعاش وهو لحرلا اذه اا دق --

 5 ادعم مع عش هل اولعحم نا ىلع م ار اق اذ همر>ناو اهرب هدش دهد هاطعأ ناف هلاس

 َىَ رائدلا نيثالثلاو نيرشعلاو ةرمشعا اهل نوءمحم راسو شا ا 6 نم تاع || خا ناكف هل مب

 نالف لا ةلص هذهو نالأف 3 ةلص هذه هل اولاقف هؤنافهونغأ دق مهنأ اونطو 0 ةةامرأ هل 0

 مامالا لبقتسا دق هما مول وه اذاف هلك ١ع هوفك دلو ا أونظف اهدح 0 لا ةلص هذهو

 ةئيطخلا رعش مالأس نب دقو ةديعوب| فصوو #*“ مهج ةك هللا هاقو نياغإ ىلع يناح 2 نهيداني اللثام

 فأن ع خيرد ناو مالاس نب كا نع ةفياخ 2 هب 2 ريذا اذه ِق هب د 0

 لكنا ءاشت اموسفتلا ؟ ىند ناكو ل ءْدْلا 00 ةئطخلا ناك الاق ةدم بع أ نع متاح ْ

 0 ند غلبف الاق 5 رعش ُُق كلذ 1 لقا امو 00 هنق تدد>حو اللا درعا رعش ف ٌ

 ليال ,؛اور 1 هل لاف لاقرهز ها ةياور ةئطخلا ناكو لاق ريهز ند 357

 اعضوم ين وهضت و كسه هيف 2 ع تاق ولف كريغوي ريغلودفلا تهذرلت و مكبلا يعاطقناو تبمأا

 تحك لاقف عرما اهلاو و 2 آل ىانلا ناف يف 2 * هيفكسفني 2 هل دعوبأ لاقو كدع

 لورجزوفو بك يونام اذا د١ 1 ث يقاوقلل نم

 ل ا ا 2-1 د 0 كفك

 لمحمؤ ءىس نماهلئاق نمو #* هلوقن ”ىش اعن الف لو

 ليم 0 6-0 8 وت نيا 0

 لأ هوك كنا 1 ا ا

 كلخأ ( ٠ تا كلك نو * ذاك ناو نمحأ انتم نف
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 لئاقلا كلت رش ركبوىموقو * قرا اوكي نأ 5 كح

 لئاو نب ركب ريغ نميتتيلاف #2 ىتجاحب متوبنا يركب ت تاق اذا

 مهو ةيرقلا لهأ ينأ امل هربخ يف يعمصالا لاقو كلام نب كيم لا ينب ىلا دامف
 لاف مهحدمم ةفالا نم هناريم بلطي لهذ وند

 لهذي عتيل لحات # اهك اس رح ةقالا نا

 لقبلا ضحاون 2 يتح * مهراح لال ن وئماضلا

 ىلدا مهلصاتس ويعرف * مهعرفف أوسما اذا موق

 ل 0 اية واكم 2

 لهذ ينب نم ةير لا لحأ يب اك امن رش ةعاسلا نإ

 سنك نبا ىلكلا همسا انزدلو ًاضيأ ةئيطحلا مأ جوزت يذلا لحرلا ناكيرخ ىف ناطقلا 1 كف

 مزن وتاكل ل تيلرف ةيشرابط لاش ةواورل ع نر سنك ناعو لغج نب 00 راجت كل

 كلذ يف طبقا لاقو هعنف طرقل هيبأ ن“ مهلط تام املف هنم مهعنف ةرارز نم مهلطف
 انيس كاذ لبق انريص نحو * انقل متربصام رهش فضن يفا

 لاقف همأ اعو ةعطخلا ءاحبف ةغطلا مأ )١( ءارضلا بلكلا جوزف تاس و |
 سلخلا يف قءايف كيني ناو ع يتوق ةانلا ف كحبار دلو
 سوط ابوطخلاف شحج نباطهر# هباكر روزي نمل لياذلا نا

 سغقف نم مهراج د مون أوعدع ا ةلببق هلالا حبق

 رحبلاك مهابأ ناو مْول * مهراج َنآ نتحح غلبأ

 2 وحب ةعلمملا لاقو

 نينلا نم قوقعلا كاقلو # زوم نم 5 0

 نيحطلا نم د د كل سعأ تكاد دقق

 نتم الو هاوق دتدشع * كوصتالكرعأو ىل< ناف

 نيهد ةيواح رد كردو # هيف ريذال دربم كناسل

 ًاضيادمأو حي لاقو

 انيملاعلا كنم هللا حار م ادب ينم يساحاف ى 2

 انثدحتملا ىلع ًانوناكو * رسم وتمأ ادا عا

 انطاضلا سفك كو 2 ةريضاح ل 110
 لاق همع نع يمصالا تأ نبا نمحرلا دنع يق رخأأ لاق ديرك نب .يسلسا ب د ( نرد

 ةغبلا تر رظنملا حق الم ريلعا لالخ ربقلا تك سقلا ؟ىد احلم الون امج ةعظطلا للا

 ءارضلا جوز سنك نإ باكلا ناكو يدادغلا ةرارعو 950



 ْ ا
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 مراضختفلخ 5-3 مر * اضخ تبهذ اذأ موق

9 0 , 000 00 

 ١ كلذ يف كاقو ع مما

 يرابداو يلاقاو هلالا بيس * هعمجي لاملا ناف مامأ ىريس
 راهسارعروط وعلا نم * ينأ مامأ را 0
 يراسال ءارمقلاةليل تأ وضام دك ا انا نال 10

 نبا نع ه دا نع لدا نيا اعل هنا نع ء يلكلا نبا ن رع ةمع 0 لاقو

 سعب ةعيطق نب بلاغ نب كلام نب موزخع نب ةيؤج نب كلام نب سوأ ناك لاق هيبأ نع يباكلا

 هل ناكو ةباع" نب لهذ نب نابيش نب سود س نب ثرحلا نب فوع نب ور< نب حاير تنب جوزت
 اليوط ناكو مقفالا هل لاقي خأ حاير تنبل ناكو اهنع لحرو ةئيطحلاب اهقلعأف ءارضلا اط لاقي ةمأ
 اهتالوم اط تلاقف مقفالا ا ميش هب تءاخ ةئطحخلا ءارضااتداوف نيتيحللا طوغض» نينيعلا 7

 ايل تلاَقؤ امخأ هنمثف كحوز َئَم م اهل لوقت نأ تراهو كح نم اط تلاقف ىصلا اذه 5

 نيلجر هل تدلوف سبع ينب نء لجر ءارضلا جوزتو 30 نينبا كرو 0 مت تقدص

 دا مقفالا ُكََو 5110 هيرو ةئطخلا حابرتذب تقتعاف همأ نم ةئطخلا ىوخا اناكف

 تقلتعااهنأ تفرتعا حاير تنباهتقتعأ ل همأ تناك دقو كلامز قو 0 ةعطخلا يقأف ةماعلاب

 لاقفكيساون نحنف انعم ٌّمَأ نكلو ال الاقف ةعطق هلام لإ اودرفأ مهل لاقف كلامنإ 0

 قالا أ رمعأ الك * مع مقأ نأ يناكرمأأ

 قارولا ص الق ريح الا لس * ةعيضل لسإ اجرح نادبع

 لاقف هلع تطلقت هوبأ نم همأ ةّئطحلا لاسو لاق

 ترون كسول الود رجاول نيل عا لال كر
 6لجا 1 كح الإ تع ع هتلح دف انآ م ةيساةماف

 لاقف مقفالا ينب هتوخاب قحلف اءاع بضغو لاق
 ىرابدإو ىلابقإو هلالا بس # 7 لالا نان ماو

 لاقف هوابقي ملو هوعفدي مف لاق

 لهذ ,غب نم ةيرقلالهأ * اهنك اس:ريخ ةماعلا .نا
 داوم[ نكملم مأو ةكيلم ما تالخل يعدن 2 0 هوطعأف م دلال رم ةناريم هيلآسو
 لاقف ةعطملا

 فيقح نول نافحنا ريباكم #١ ةلذ ريغ "ىرمال ينارت نمل

 هوبرضوائيش ولععب لف مقفالا نء الماك هثاريم مهلأسف انامز مهف ماقأ دقو تالبخنلا هعنقت مل مث لاق
 لاقو مهنلع بضغف



 (غ)

 راونلاو لاطو أره فتم دساتسملاو يرقاهدحاوضايرلا ىلا ءاملا ي راح نايرقلاو يملا 0

 0 هرهاز لع ةضورلا ةكه راو نأ لوقف هيدحوب اهلمةتس ندعشلا لايح ادبإ قوك هلأ لا

 تار امل لوقت, رومالا برج مل يتلا ةمعانلا ةريرغلاو دوسالا نوخلاو باحسلا ضراعلاو سمشلا

 ضرأالا نادو هدب زحالاوهوامنب ىلاو> ىؤنلا حاط اماحسع تمأق ءادوسلا ةباحسا ةأرملا هده

 نا لآ وح ةئطحلال رعشلا * ىؤنلا ن ه ءاملا يلب يذلا هه روم يأ هرباد عفر هلوقو ةيوتسملا

 قاد ع يطس ولا ي رح يف زيولا قالاطاب حلف ىََح راثخلا هنو ةشئاع نبال ءانغلاو 3 ءرذدبإ نا

 يناثلا لل.قثلا نه ع ال هيف هل نأ ش ل رك ذو

 4-5 0 ناقر لا أحه هلحا نم ىذلا نسال ةيببلو ةعطملا ريخ 0-١

 نب بلاغ نب كالام نب موزخم نب ةيؤج نب كام نوت لوا هك لق همسأو هب بقل بقل ةئطخلا

 هل 00 ني نحف نإ طم نب نانطخ نب ثيزلا ى ضيفا نب ساعنإ 0

 ناكو 1 لئابق نيد ماض هيلو هفسو رمش 1 0 عجأ كلذ 2 درج تبيسنلاو رذفلاو

 مْ مسا مالسالاو هي ةلهاخلا كردأ مرض وهو نيرخ آلا ىلع بضع اذا اهنم 0 لك ىلا يحال

 ركب الام هللا دانعل ايف * انسب ناك ذاهللا لوسر انعطا
 روظلا ةمصاقهللا رمعل كلتو #* هدع تام اذا 6 اروبا

 دامح لاقو ضرالا نه هبرقو هرمصقل هب ىقلو هيعسلغ ةئيطخلا نأ ليقو ةكيلم ابا ةئطخلا ينكيو

 اا لاقف اذه ام هل لقف موق نيب ةطرض طرض هنال ةئطخلا يحس يبا ىعالا رمحأ 2 لاق و لا

 ةمقأد نب ور نبأ هنأ ىعدب ةئطخلا ناك ناظقيلا 2 لاق ىنئادملا لاقو ةئطخلا قع تمد م

 بالا نب لضفلا ) يفر رخأ 9 ضرألا + م هب رقل ةئطخلا ىهسو لاق سود.س نبر 1| يي دحأ

 ينب ىلا ىمتني ناك ةئطخلا نأ مالس نب د نع 0 ىل هيزاحاب يلا هباتك يف هقيلخ 5 يحل

 لاقؤ ةماعلا نب لهذ

 لهذ يب نم ةيرقلا لهأ * عا 6-0 ريح ةماعلا نا

 -- 0 ندحأ نب 1-0-5 يفد 5 ( 0 ٍ ةئطخلا تش 0 2 هنأ 0 لاق

 26 ( نع 2 قد 0 يب 000 13 0 يف ند 1 د 0

 روؤدغم ةئطخلا 0 ءاكلا 0 لاق نأ لاق قات ن. دامح لاق لاق ى 2 4 3 ني

 كلذ ف لاقف ع او ب 6

 ع ال1 ا 24 فوع ودب يم وق

 ( ين ننألا 3



 تقاعل ينم ةرد# .ةم ىلع تئسولو

 تمءاقأفيردتاومل *« ءينأ ينرسنكلو
 تش دقو اولاقام ة._# فلا اولأساف الالأ

 تيرعاو هل سيلو كلام ىلا ةبسن ليقث فرفخ ىكللا حيل هيفو يعاشهلا نع لمر طايسل ءانغلا
 وه رفلا 3+ سل تع اعدم و كوأ لف لوألا نكللا يق

 تاقاقثقا ىدتع لس> ىبح نكل و

 7 هرعش نم هيف ىنغيأامنو
/ ©» 

 لوح الا سواذلا ناكلا لثم- < 5 ا
 9 سرد دق يذلا

 ليف مأ مويلا و ىدع نب مقلع احابص منا

 لغتي م ناطنغلاب محللاو * مهريع نايّتفلا لحر دق

 لترلاناوحقالاك ًاحضاو اوا-#_و نيرطانلا يست ىهذا
 ىرشب الف سرد دق ىذلاةينبلا يوتسملا لترلا

 لطلا دربب ايقسم حافستاا - تقذ م انذع

 ورمع نع يطسولا» لمر نين ءانغاا للا د هيقس يدع هلاق يذلاو ينفي اذكه

 ينكملا سيقلا وما نب ؤرمع نأ يلكلا نبا نع هيأ نع دامس نع ىحي نب نيسحلا ىربخأ)

 دكصلا ىلإ اوحرخ دنه نب ورمو 0 ىدع نب مقاع ليقو يدع نب همقلعو حرس يبأ

 هعرصف ًاراح 6 يدع نب ةمقاع نا اومحزذف نودصتب هف اك لا نبأ رصق 1

 هبرضف ريعلا هب لاش ضكريهسرف 5 هب مو هيف حرلا فصقشاف هئعطف أ قل 3 * علطت مل سعشب

 يدع ناكو عسب رلام انأيف كلذو هلتقف هردص يف لخ د مصقنملا عرلا نأ ليقو ِهلَدَقف هردص 20

 اس هيرب ةديصقلا هذه ىدع لاقف لتاقس نب رصق يف الزان ناكو اودصق هلاو مهعم ٠ ديز نبا

 ديز نب يدع رابخأ تي

 مد ةراتخلا ةدئاملا نم بشك وص اجي

 هرذاحو هناماظ هب يثمت * ءيماخغ نالحسمىملس نمافع

 هعار يسفلا ىلا ل عم روم -*» هنا قاع نايرقا رساتسع
 هردابت مالظلا لبق اهناحسمب * ةري رغتماقف ار طار
 هرباد عفرو هيحاوت تدسو * اهنود ءاملايفأ ي تح يح ا

 ناملظلاو نالح_سم ىلا هفاّخأ عضوم هصاحو عضوم نالح مسرد افع ليوطلا نه هضوىع

 ينمو اهحتفو لاذلا مضب رذؤجو رذؤجاهدحاو رقبلا دالوأ رذاحلاو ملظ اهدحاو ماعتلا رو



 ( خفر

 اطوأ ىلا هتديصت نئاهتمو رصتلاب لأ ليغ ىبردل ءاثقلا ف ديدلا ثشقلاو راد

 * راهلاو ليل لاطاي الآ *

 كتير
 رارسلا بهذ دقف ةسالع #* قع نامعلا م غابم نم ا

 رابولا هاقرب امضه الو * 8 ج قاح ملء رملان ّّ

 راحيام هنع توملا يداحو * وبخي مف باهشلاك نكلو

 راع سانالاب توملا لهو * انكله امإدلاخنم لهف

 نع رصنبلاب لوأليقث ةنوبابل ءانغلا * ًافطي وبْحيو جارمملا باهشلاو ربو عمج رابولاو ليلا بضهلا

 اهمو #* يع'اشطاو شيح

 احارا ذا تعا[ ء زال انيق هن دع نامعلا غلبم ن نال

 احابذ مهقولح يف انكم #4 قانو يف هله ترم

 احالملاو نحاوالا انيقستو *# هيناجو تارفلا مهن

 اممو * قحسأ نع يطسولا ىرحم يف ةبابسلاب كو 0 فيفخ نيل ءانغلا

 عدوضص
 دفمو حبصت. لك يضع دق * فمتعموأ فتد باقل نم
 دحأ لوق ىلا اهف ًاعماس * اهراديفتأ اجل

 رح يف ةنامسلا لاق فيفخت و كنتو ورع نب ءانغ < ادع هدمعإ عجولا هدمع ىذلا دمتعملا

 كلام هيف نأ سنوي رك ذو وره نع ىطسولاب رخآ ليقث فيفخ 0 هيو قخسا نع رصتيلا

 امو # شبح نع يطسولاب ل وانس وهوا بناقل نار
 ٠9» ' وص

 ريت لاح يأل دمعاف كل * 2 عدو كورا

 8 بر طخس ىدعو 3 يدعيدوُأد ادعلالوقيو

 وفولا اولا تالي و تق دلل لا املا

 دورتم لها ةتنا لب ءايالا ىف قدولا دلل كف.
 يذلا رؤفوملاوكثخلا" صا نمدنلا نيصت يذلا دمعاف ديرت اهبعأ روكي ل هيف كعمونءاورإ د

 5 نب دامح ركذو هتقيرط رك ذب ملو سنوي تدك! نك نين ءانغلا * ىهدلا بئاوت همصق ٍ

 ا مس رش ءاكت الو نع لاقو هلق رف ءانغلا 0 مايأ يرسقلا ادلاخ هانغانينح نأ هن 0

 ىدع رعش نم ًاضيأ هف ينغل تو نينح راخأ يف رك ذي ا

 , ©© وص

 . كتاواق عيل 2 هلع اع نذل



 (عم)

 موب يلا هللأو هنمجر<2 مال ءوس تم و ف كعفَو دقلوساكلا درعرسأ و ءانعلا ديحتل تماعام 006 ْ

 عضوماذهأ هل لاقف لزهالو دج ىف كحضلا رثكيأال ناكو كم نا جاجتلعا كلام اش لاق ةمايقلا
 ينغيوهوريمالا ةعيرس ول هللا لييس ى سداح هس رف ريمالا هللأ ا لاق 2 كال 8 ال اذه ا

 اراحدق نب ا #3 ارانلا يدقوأىنيلا

 لهأ ةجح نيبأام ربقلا نم هوحرخأ هَللانَأ لاقق ةنعمسب بقل تيملا ناكو ةنعس ىلع ريمالا رثدنال
 مهمذاو ةرود مهلك هللأ ق 1 شحوأ نه تت 1 اذه ة هنعس ناكو لاق ماش || دعا مكلهج 2 قار ءلا

 * محتفمآ رادلا ن :ىل # اهل وأ يتلا سف ا مو اك ع رفتساالا ريقلا رضح 0 قييم

 رح

 حا مش وت نهاثجم نيب #* ات تامامحاك ثالثو

 م.صاهفاذاف 26 1 تان رادلا لاسا
0 

5 
 بصنس ىلا يفانالا ين عل 3 مثولاك اهفر ءاصدق دولا ا هب داو مشوتلاو محغ || مشو يورو

 هيفو ملا ناو ور< نعرصنلا ير ّى قلطم لوأ ل 5 فيةخ مهاربال كنا 23 ردقلا اهلع

 اهل وأ ىلا 0 هذهو 0 ريغ مها ب باتك نم نُ مكمل

 قلاب طخ لثم يون ريغ * 358 ا 0
 27 .شولا نهاثحم نيب * تع تاما اك ثالاثو هدعلو

 * اعزاو ء اردنا مالا وع وك < هل وق امو تاما اك ثالثو هلوق ضفخ اذه ىللعو

 تس وض
 اعداور ريسعلاب تاقرش يمد #* ةرضل نبرب : مارك تانس

 اعباصالارودخ!قّقنمنزربيو .. ارتفم افرط راتسالا م نقراسإ

 هل ف وئوظهو 4 بصي و هل فام عش وهو بصأ هعد وم مارك تان

 زوج دقو امااون ىلع ةديصقلا 6 0 ماركح تان ا وح سقمدلا ع ءابط يصأو

 ىف ءانغلا ةيمداهتدحاو روصلا يعدلاو حتفلاو ملا اسجد رطبو هر كوز و ءانحألا لعسفر

 ورم نب قحسا نيدمحتهنا يعاشطا رك ذو ور< نعرصنللاب لوا ليقت حدنق نبال نيتيبلا نيذه

 0ك
 بيش سور نيش ربي قراوب 37 هبف تاير 5-0

 بيشقلا لي ذلاةحفص ولو 6-26 ارد قف ةبقرمشملا حور

 اههش نك 5 ا يتلا بئاحس || يشلاو 0 ارتملا ىلا 2 تاجا مَ 2 و 6 3

 0 ا نوضملا كوتا ادذذلا كاقو 00 ولو ينارمعالا نب



 (ما/)

 دالبامهبوزغي ناكو نيتلسقلا نابمست اضن اجن6و صرفلا-يهو ءاوشلا ىرتألاو خوتنل ينو سود
 مث دكلم نم ىأرام هجأف قنروخلا نمفرشثي ًاءوي سلخ برعلا نم هل ندي مل نم لكو ماشلا
 هرايتخان مناك اموهباوجو ظعاولا ةطاخم نم ماشها ناوفصنب دلاخ هرك ذام لثم هريخ قاب ركذ

 يندح لاق هيورهم نب مساقلا نب دم ان لق لع نب نسل: تاز ا
 ينايبذلا ةفبانلا ىلا عنان رذنا نب نامعنلا نأ هتيلشم نع ءرخخ نارك د لقت ورم ىلا دج

 لثمت مث كولملا بلاط ىهدلا نم هبلط لاقىرسك هب عنص اب ثدحو

 تولطمرتع جانرتولات ىهدلاو «# هلا هكر نهذدلا تلي نم

 برذلا ةدشمهاع دثيالا © ةم ركمو دحم يوذ سانانءام

 بداصملا نليلا نم تادفاتلا © مارس دمحم لع دن د

 ب وتكملاح آلا نم فت> لكب * ةضرع٠ توملا ماهس تدحويفا

 اهنم ناغأ هللارذسيو هتطعتس ناهضللا ىلا ا .بىتك ىلا ديز. ن يدع داس را
 / ©«٠«

 اهقا وعام نون هن ذا 00 ناغقلا لام رآ م

 اهلاحم مهقاتعمت فيكو * مهعرصمو مهمتاو>ا نوسني

 اهبراك ةايلا يحو ريخ-لا باطن نءسوفنلا يجرت اذام .

 اهئاص نوذملا برو له #2 دلأ تنع اهدصلا ناذأ نظن

 مهسبحت م مقاتعتو عسب ءلا يف نيغلا لثم مول و مهعدختف سان || نيغت مايالا لوق, ىهدلا بقع يوربو

 ةيكو ضالا كرك كله اهنهنيه كلا ١ عضوم يف وهو اهماغ امه اهب راكو هاقتعاو هقاتعا لاقي

 ةناننب ورمت نع يلع ولا لمر فيفخ زرحم نبال تاسالا هذه يف ءانغلا# همحاذا هظفغو ةضمو

 اممويىلد- طا يا عا ؛,او يماشطا بو نينح ىلا ريئابدو شيح هيسن 0 لمر امفو

 اراحدق نيو نم نأ * 0 وأ ينببلاب

 00 يدنا م 0 اقموأ تف واع تو

 راصقت ديلا يف دئاع # اهثروب يط اهد 35

 راغلاو حجرلا ب 0 اغلاو عجر رخأ عضوم يف راحو لظ انهريحي راح ديدملا ن ند هضو ع

 نين ءانغلا * ةقذحلا راصقتلاو اهبطح كيو اهدقوي اهتروبو ةرشغلا راغلاو ش وسلا و ل

 ؛رعل هلا لاقي لمر فيفخ هيفو قحسا نع يطسولا ىرحم يف ةبابسلإ كو لش د

 ع عل ا قحسا نب دامح اني دع لاق ىهزالا ىأ نب 0 قرح ١

 لجر تام لاق يوحناا سنوي نع ةشئاع نبأ نع 2 نع قحسا نبأ داح نع دم © ةواد

 هربق ىلع ساجو هيلع ىلصو هنزانح د دل ع 3 هل ردقلا مظع ماشلا ل دنج ن٠

 نا نانق أ هللا كمحر هيلع ىوسي وهو مهدحأ لاف مم رش لزيف هناو>ا ضعب هيلا لزيل 0



 0 ا ا
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 احوم اسرف بكرف الجر سمأ مث نيرك ذئاعب كاذغ ىذلا كيبأ ىف كلراثأو كتةرععب ادع ثدحأ
 سعاشلا لوق كلذف اعطق اهعطقف هضكرتسا مث مث هنذب اهرئادغرفضو

 راقلا نال نص عا © رماة ةريصت سرع رفقا

 ناكرضحلا بحاص نورطاسلا لب مهريغ لاقو نورطاسلا بقلي رضحلا بحاص نزيشلا ناكو اوأ
 امأو ىدع هركذ ىذلا رضا بحاص ريخ اذه ناك كلذ يأ ععأ هللاو يعرحاب ل م نه الجر

 ةعاَقةِحْلاَوَرَح هل فرعل مم ههحو ىلع حاس ىذلا وهو ةقرقشلا نب نامعنلا وهف قأ روخلا تحاتي

 ةعيبرنب رصن ننىدع نب ورم نسقلا ”يرصا نبنا.عنا وهو ناديش نب لهذ نب ةعبر يلاتنب
 ةياودو ه ركذ انمدق يذلا هربخ ىف يباكلا نبا رك ذف قنروخلا بحاصوهو ىمخالا م دضلا ننا

 لأَن دلوهل دال ناك روباس نب در>دزبب 3 روحا هنن ىبس ناك هنأ ةنع هابأ حابصلا نءال ىلع

 در>دزينبر وجم أرههنباعفدف ة ةريخلا رهظ ىلع لدف ماقسالاو ءاودالا نم حبتص "يلمع لزنم نع

 هلزنيوهنب الوهلاةكسم قن روحا ينبي نإب ةرحاو فرعلا ضر لع هلماع نلكو ةقرقشلا نب نامعتا ىلا

 غرف املف رامس لاش الحر قنروخا يب ىذلا ناكو برعلاىداوب ىلا هحارذا ماو ةعم هأيأ

 هقحتساام يب نوعنصآو يترجأ ينوفول م كن تملع ول لاقف هلم ناقتاو هتسح نم اويح هلانب ن

 0 حررطف هب سعأم“ هين ملو هنم قف رطل :دتا كناو اولاقف ترادامح سمشلا عم رودب ءان 7

 اذا بع عضوم رصقلا اذه ىف فعال يفا هل لاق هنا تاياورلا | ضعل ّ لاقو قسو ولا 1-0

 تلاقذ رصقلا ىلعا نمهب يمر ,مث ادب ادحأ هيلع لدنال هللاو امأ هلا ولاقف عجأ رضقلا ى ءادن مده

 ىييقلا ناح.مطلا يبا ل اهتم 5 راعشأ كلذ ىف ءارغشلا

 رفكملاءاز> يزعلاو تاللابو * اهبرو اهوزج راهس:ءاز

 ديعس نب طياس لوق اهنمو

 ( ١ ) راهس يرحم م6 لعف نسحو * و - نالغابأ هوز -

 دفوو اسارفا يناسغلا ةيرام نب ث رأآ ىلا يدهأ ناكو يلكلا رسدقلا- ىصحأ نب يردد لاقو

 كلأأ نظف ةيح هتشبنف بلك نم 0 يب يف عضرت نبا كلحلل ناكو هصتخاو هل تحأف هيلا

 بسن يف لضف مهللع ىل سيل رارحأ موق ىعلاقف موقلا ءالؤوب ينجح يزلا دبمل اقف هولاتغا مهنأ

 كباقع هنود لاح |سعأ كئابح ن. انوجر هل لاقق نلعفأو نافالوأ مهب ينيأتل لاقف لمفالو
 ةموقأ لآ اميحه تكف كرا هغو لجأ رك هن[ اعوو

 2 ناك امو راهس ءا زح * هلاز>- رش هللا هازح ينازح

 ا ديمارقلا» هيلع ىلعي # ةحح ني رشع ناينلادصر ىوس

 امهل لاقي اهادحا نيتببتك ىرسك هعم لعجو مظع دق هع واكو ناسا دل كاك ت14

 ةمجم ا رسكي هطبضو فيرعتلاب نالبلا اناينيعلا يورو ةيفلالا دهاوش نم تبلا اذهو (1)
 35 قاروخا يب يور لدحر مساوهو حام طن زو ىلع مم ىلا ديدشت و نوللاوةل ملا نهار سك ةيدراكو



 (مه)

 لع نب نسحلا 4ب يرد فيس 0 تيعش نع ا نع رجلا 0 ( قرح

 شفخالا ناماس .نب ىلع هب د ىدقاولا ن ءاد٠عسن دع انثدخ لاق دع نثر 12| ا

 يضلا ةملس نيلضفملا نع يبرعالا نبا: نع يح نيدقع نغ ى ركللا ن نع نيلاتغملا باتك ىف

 تي ركب لاما ضنا 1 نأ نيف نع صاصحلا نب ق>ساو هيبا نع ىاكلا نب ماشهو

 مارجالا نيديملا , ةيواعم نب نزيل وهدي زنبىدع هر 55د ذخلا اخأ 0 رفلاوةل>د نسب

 4 بخ ةمأو ةعاضقبك فاحلا نانار يع نب ناولح نب ديزب 2 ص حباس نب عخنلا نيورت لا

 كلت كلم ناكو هذه همأي الا فود ناكو ناواح 0 حواس ىب >أ ناولح ندا يف! ند 0

 5 ناكو ىصح الام ةعاضو 0 اق را ماردالا ىفإ ند هعمْناكو ةريزلا لو رباسو ةيحانلا

 لاقف مهفكتفوريش رهن ةئيدم حتفو فاتكأالا يذ روباسل تح .باصاق ن زمضلا راغأف مأشلا غاب دق

 ةعاضق نب فاخلا نب نار نب ناول- نب مع نب اهدلا نب ىدح نب حياساا نبورمع كلذ ىف

 روك ذلا ةءدالصلا ليأطلابو * فالع نم ع.جم مهانيقل

 ريش رم داره ايكو 2 الان انم ا تقالف

 ريماس ةريزجلا 1 23 كم عل نه محاعالل انفاد

 اعيش ميم لغتسال نع ار ايم ىلع ماقأف مهبلا راسو مط 0 0 َفاتكلا اذروباس نا م 0

 اهرهد لهأ لجأ ن : تناكو ضار ا ىلا تجرخأف تضاح ا تك نريضلا تنب 0 نأ مْ

 اهقشعو 2 اهأرف هنامز ك1 1 لحام م روبأس ناكو نذح اذا مماسنب نولعشي اوناك كلذكو

 كف راو كيكحا لاق" ىأ لتقو هيلا ذك دب مدهتامىلعكتالذ ناىل لعجتام هلا تلسر اف هتتحعو

 ضخ اهلحر 2 ا ءاقرو هقوطم ةمام 2 كد ءاع تلاق نمود 7-2 كدا قا ىلع

 اههساط كلذ ناكو ةئيدملا ياي مق ةندملا 1 ىلع عش أماف | 1 2 © ءاقرز نو كر

 ةئيدملا قدس مول اق اوعرص اذاؤ راس رطا 1 انأ ل تلاقو مط م بهات و لعففوهالا اهمدهمال

 نذلاةعاضق ينفأو 0 هبعأا ب دانآو ل دكموب نزيضلا لَدق 2 هونغ روباس اهحتفو ةئيدملا 50 لعفف

 لاف را داو ناولح لا هام ترضأو عويلاىلا فر عل قاب ممم قع / نزيضلا م |وناك

 نزيضلا عم ناكو هلا نب ور كلذ ّق

 دينعلا يب ةأاوس تك اع #2 ع ءانالاو ل 2 1

 ديزي نم بئاثكلا سالحاو 3 بأ ند : نريض 0 و

 ديد 2 هلا ناك دعا 0 1 ممدهف

 ورضاه لب لز رف اف رعلا نيعب | 8 سرعأف نزيضلا تن ةريصنلا لمت او ةئيدملا روباس و ريحأف لاق

 ةقصتلم سأ ةقرو غذا اخوي ناك اه نع تاق : زقلا وش#ريرح نم ىهو اهشرف ىف ةناشخ ند

 ىأب كيو روباس اهل لاقف امترشب نيل نم ايلا نك لاق اف ترثآ دق اهنكع ن .ة

 نال كنأو لاو را ةوفصو لحتالا نم راكب الا دهشو خملاو 0 تلاق كيدغي هوبا ناك نت
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 لح اذه لثم ن 1 هتاساحل 0 رظنف رهقلاو ةبلغااو رك عم 0 ءاتف يطععأ

 00- ةحملا هج اياعن 0 0 0 دحأ يطعأ 5 ا 0 ؤ

 اا  ءأع أ ىلا 1 0 لاق مذ لاق 42 نأ 2 0
 الا كارأ الف لاق وه كلذك لاق كيلا راص اك كريغ ىلا رئاصو كنع لئاز وهو اناريم كلا راص
 نياف كحبو لاق امتيم هباسحب ادع نوكتو اليوط هنع نغآو اللقا هق نوكت ريس يش 3

 كلصمو 0 ىلع كب ر هللا ةعاطن هيف له عتف ككلم ىف مت نأ امإ لاق باطملا نيأو بروما

 كلحأ كأي ىَ كير ديعاو تح را سدأتو كرامطا علو كحان عضل نأ 1: و 1

 ترا ناغ نيتزملا دج لاكاعرو نييارلا دجا| راتخم يناف يناب ىلع عرفاف ر دعسلا ناك اذاف لاق

 لاق فااخحال ًاقيفر تنك داللا رفقو ضرألا تاواف ترا ناو ىضكبال 2

 ةحابسلال اينو هحاسما سباو هرادطأ علخو هجات مجود هنأب رحسلا د لع هياع عرقف

 ميغ َْى وخأ ديز نب 000 ثمح هولا د لبجلاهللاو امز :لف

 زر فرك ارا تلا رت ىدلا معلا انقل .

 رورغم لها ت1 الان قيثولا دهعلا كيدل م ا
 ريفح ماضي نأ م ةلعاذ * نممأ ندلخنونملا تفز لم

 رونابس هلق 1 مأ ناو 0 واتا

 00 3 مل مورلا كولم ماركلا رفصالا | ونمو

 رورباخاو مهسلا يحب هلم دذاو هاندا رضملا 20

 0 هآرذ يف ريطللف 6-2 هتلالخو ا هداش

 : دايف نونملا بير هبهي مل
 دا فتللو 5 ن0 م هاذا نزولا تودش دو
 ريدسلاو اضرعم رحللاو كل ءام ةري_كحو هلام هرس

 دعم تاكل لأ ع هين تاجر لاق هلق وكرات
 روبقلا كانه مهتراو ةمالاو كالملاو حالس هلا دعب 7

 رودلاو ايصلا هب تولأف فد> قرو مك أوراض مْ

 0 هتبارةنالقنمو هتينبا عزنب سمأو هتماع لبو هّح لضخلا يي 0 هللاو ىف لاق

 ىلا تدرأ ام اولافف ناوفص نب دلاخ ىلع م داو 10 تانقاف هرمصق مزاو ا اح نم د

 لجو نع هللا تدهاع يناف ىن دع مكلا 0 ةعيدام هلح تيمعنو ةيذل هلع تدق نينم'وملا ريمأ

 هيحاصو قنروخلاو هداج رضحلا ريخ > انيك لحو نع هللا هرحذالا كلم ركل النأ

 'يذلاعبتي 'يذثلاو هنع ىنخ سلا الو رابخالا هده تعا 0 نحمي 6م هيل انيه اهربذ 0 يفاف



 مص ١)

 لاحرلاب يدوي ىهدلا كاذكو ©« مهب رهدلا فصعاوحضأم
 لاح دعب الاح شيعلا بالطيف * قفل يعرب رهدلا كاذكو

 ىدازلا نع هريخ يفهللأ ديبع ن : دمحأ لاقو رصنتف تاممنلا جرف حيحصلا وهو هرب> يف ىلوصلا لاق

 هانأف ىلاح ل- تل لج رلا تادعاذا ةلدللا ينم يدعل لاقو هبحو نم نامعتلا لاق عج رف يلك- |

 هلا تناك ام ىردي الف ههجو ىلع ًاحئاس جرخو بهرو رصْسو حوتسملا "س رل دق هلجحوف

 ةفوكلا رولظب ىذلا ريدلا ردخلا حب ناوكلا تنبدنه تنبو عءاوصلاو عيبلا اونبو هدعإ هدلو رصنتف

 تسلو دنه تيهرتهس> يف تامو اهانأ رغد . نيستا ىردك نيرح 24 دع ريد هل لاش

 انا( تاكل ادع فاؤم لاق ) هيف تققدف تنام تح ةبهرت» اهريد يف تماقأو حوسملا

 يوري اه تكد ةسقلا تتأ اذا يذل اا نع ةن ع يدايزلا ءاؤيونئدلا ربل تك ذ

 سو لا وهو رذدلملا نب نامعتلا بحاض ناك اا ديز نن ىدع نال طاتخم رب> وهو اهانعم يف

 دقو دايزنب رك ذ6 يدع هم ىذلا:نامعتلا دخ وه الو'ءارالو يدع هفرغبال رك الا نامعالاو
 ندا نب ةرلا ردبملا ن.نامعللا 22 55 ىذلا نانمتا اذه لعل وامل نامل نمسل تن 3 د

 لخدملاوه نوكي فكو ةينارصتلا فدلخدأ ديز نب ىدع سبل ههجوىعٌئاسلا رصتتملاو ريك ألا
 ةفلاتسلا كولملا نم هل الثم هيرضض نم عيضع اأ هرعش يف نامعتلل الثم هبرض دقو ةمارصنلا يف هل

 انثدحالاق ءاشولادعحلا نب زي ز علا دمعنب دجأو يناير ملا دمحم نب رفعح كالملا كالذ زيخم ( ايد

 دايز نب قحساين'دح لاق يخونتلا ناسح نب لولهلا تا كات عراسالا ل واهلا نب قحسا

 نب فسوب ىندفوا لاق مهالا نب ناوفص نب دلاخ نع ةدش نب بيتش نع يؤل نب ةماس يني نم

 ةنكحو هّنبارقب جرخ دقو هيلع تمدقف لاق قار ءلا ذحأ دقو ىف كلأا دنع نا ماشه كك

 تذخأوهياو عباتنوهيمسو ر 0 دق ماع يف جا 0 عاق ضرأ يفلزنف هبأس احو هتشاغو

 رثغت قيحاو ركام نحب فووق قاوم عيبر رون نم اهنن ناولا تالخا لعيد ضرالا

 فسوب ناك ةربح ع نم قدارس هل بط دقو لاق روفاكلا 0 هيارت ناك ديعصل رطمتسم نسح 15

 نم ةعاردهيلعو اهقفارم اهلثم 0 رح ف هش . ا هيف طاطسفق هيف نميلاب هل هعئص رم نب

 هبشنار ع طاهسلا ةيحات نم 0 تح رذاف لاق مهسلاجم سانلا ا دكا امع اهاثم رخأ 00

 ةيقاعو ًادشر 5 الا اذه نه كداقام لمحو همعن نيئمؤملا رد كيلع هللا منأ تا ةف ىل قطتتسملا

 هرورس طلاخ الو افدام هنم كيلع ردك الو اعلاب كل كادر كل هملحاو ادح هلا لون

 امورعر وما: ن رعزشو مهملاظم يف نودصقي كيلا احارتسمو ةقث نينمؤملل تي دقلف ىدرلاب

 نمهب ىلع نعو لج هللا نم امو كساحم رقوتو كقح ءاضق يف غابأ 1 ها امش دج

 ثيذح نم غابأ وع اتيت كلك ىف دخلا اعداع كك كهبنأو كيلع هللا م كركذ وار تلاحم

 لاف من ًامكتمناكو اسلاح يوتساف لاق هب را نيئمؤملا 3 نذأ ناذ كولاا نم كللق فلس نم

 ىلا ادخل كما لئمماع ىف جرخ- كلبق كولملا نماكلام نا نينمؤملا ريمأإي تلق لاق متهالا نباي تاه

 ناولأ فالتحا ىلع اهنيز ضر ألا تذخأو هيلو عباتسو هيمسو 0 اغ ىف ريدسلاو قاروخلا

 201151515213 رب برر ري ري يري سس“ <12 22لللل1ال هللللكللكقلقك-4ج

 0 ننال



 ا(

 020002 نايورو تنام سالف تءاقاذ نآلاهلا دنهريدي فرعي اريد تنبو حوسملا تسبلو
 لاق اهةلط ىح هب لزي و ايقالط ىلع ا 0 ههرك ا ايدع سيح ا 1 يبا عالا نإ

 ءاملعلا نكد نكس هنن جوز ناكو هدئاصق يف نامعنال 1 رود ديز نب يدع ا 2

 1و قلاده ديصق ىف هلوق كلذ نش دنه هتثبا 0 ناك هنا' برعلا ةأور تلاقو ة ريخلا لها نم

 مق لاقف # ران 0 2 تا 2#

 ىراواعصاو مكنمناك يوندو 7 مكلوأا ا 0

 راصالا دانواو تيبلا دم * اهابق متملع دق ا

 بابشنع طانح نب ةفيلخ انئدح لاق ديف نب مهاربا 0 لق وسلا حنى نع (يرأ)
 7 ةعرز وبأ انئادح لاق لحبلا تونا ىح ينادح لاق بحي نب ماثه انثدح لاق يرفصعلا

 لاق ىمع هب 1-2 لوس هللا تكلنع نري رح يد تعيس لاق ىبجبلا هللا دبع نب 00

 فورعءم ىنثدح لاق هللا ديعونأ ي ءاكلا دايز نب ديزي نب دم انربخأ لاق هللا دمع نب ا

 طظفاو هللا دع نب رير> يدح تء.س لاق ورم نب ةعرز يف 70 ىحي نع ذ ذوبرخ نبا

 كلذ لبق نانوالا دعي ناكو نامعلا رصتت بيس ناك لاق من هتياورو هللا ديبعنب دمح ال ريخا اذه

 هعمو ةريخأ رهلظب 3 د ناكها كالا ا نامعنلا ربخ يف هللا دنع نب دمحأ لاقو

 0 ندا تن دوو ىدع هل لاقف اهرهو ةريخلا زهظ نم رباقملا ىلع رق ديز نب ىدع

 (١لومتت هل لاقف هرب ٍق هللا كبد نو 5 لاقو ال لاق رباقملا هذه لوقت

 نودحلاضرالاىلعز .* وحلا ل اها

 نونوك: نح م * و ان متأ 3

 لوس هل لاقف هرب> يف ىلوصلا لاقو

 انو ريصت انرص أ" فوسف يهد # انريغف انيح كك 0

 رباقملا كلت 0 يد هح>رخج رخ مث اريسي كالذ دعب ثككف هقر حد دقو فرصناف لاق

 لوش اهءاف لاقال لاق رباقملا هذه لوشام 0 ءالا تنبأ هللاقف ىَذدع ةعمو

 كاور رك ىلع فوم 0 ا ثدحيلف انآ نم

 نا ىلا مك هب 5 الو * ا ينال ىهذلا فورصو

 لا 0 هك دع اىحاتاذق بكر بر

 لالخلايف يدرتليلاداجو * مدق اهلع قو

 لاحت ريغ مهرهد (*) نمت *- نيج نكد رهذدا ورم

 تاما وهلبلةقنوم ةرحش لظ 2 ا يدع 4عمؤو ردملا نإ اعلا لاق دربملا ةياورو 00

 لوقت يذلاامولاق ةرحشلا ةذه وقتا رد نما تدب كلملا هنأ ديز نب يدع هل لاقف كانه
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 ليم ا

 ا

 ١ اما تلات اذنه تناأف تح م اع ك1 عقوو ةريذا يف رام تا ماخداف كلذ ىلع 0 |

 . :أ تلاقهيلع نيفرمشتورمدقلا رهظ يف اذكو اذك ناكم.هدعأ تلاق ب ىل فك وتلاق دع يرانا

 :يل ©
 يلا هيا>دن مل نا تلاقو توك ” نأ تكف هلع له تفرشأو هاناف ناكملا كلذ ىلا هتدعاوف

 كلذ تيس ناره ةننعشفك نإ 0 وهتقدصو اهربخ هل ريخأف نامعلا ىلا ةمالاج كروان كد
 85د 0 كللباو اهل لاقف تتامو اد اق ٍتحضتاهباهجوزب مل نا هناوحصفلاوي يف هانأ اهنا

 تف نعل ١ مي تدع نه كلذ لاا 3 تأ ا تأ ن ٠ كلذ يف بغرأ 7-0 0 كلذب

 لاق كدار ربع هناق هلا تطخاف ةتم باريش ت2 |, اذاف ةعدأ تلاقؤو .لكا < تاك اضع 10

 عنصف هعم هنم تغرف يت> اذه كل تاقام تلاق اننيب ةوادعلا بيس نركيف كاذ هضغي نأ يدا

 يدغتينأهلاسفن ”ءنسالا مول ّق كلذومإي ةنالثب حصفلا دع نامعتاا ين مك هي هيف لفتحاو اماعط يدع

 دعب هيلا ابهخو هحوزو هباحأف كامعتاا كلا طخ تاع هيف 10 لعفف هءاخصأو ع هدنع

 ورعملا ريدلا ىفاهسشت تدسسحو ترهرتذ نامعتلا هللا يب َىَح هعد 6-5 موثاك نب دلاخ لاق مايأ ةيالاث

 م اهدش هتعنمو نيثس ثالث دعب تمهرت لب ىاكلا نبا لاقو ةريخلا رم دك ريدب

 اهطخنو ةفوكلا ةبعش نب ةرمثملا:ةيألو ف" ليواع نامَر مالسألا ديب اهناذو تناكو تت

 نب ماشه نع حا.دلا نب ىلع امدح لاق دعس يف نبا ند لاق"( ىَع اا هب د رق ةريغملا

 ةفوكلا ةيواعم ءالوامل ةنش نبا. ةرتذال سحالاو نعاطتلا ننقرتقلاو نبأ نعول نبا نع دمحم

 0 تطساو هل تت 8 نذاتسسا نا دعب ناءعتلا تنب دنه ىلع 06-0 هلزنف دنه 0

 لاج نمو[ دحح يف نأ تملع ول يرلصلاو تلاق ايطاخت كح لاق كب ءاجامد#ل تاق دل
 دكل ل ناكلا 512 تكلم مساوملا يف لوقت نأ تدرأ كنكلو كتيجال يف كد 00

 مفلاقو فرصن اوةريغملاماةفديلا 0 دل تاق و أ لاق توزأ اذهأ كد وعم قف هتثبأ تحيكنو

 ناسا ةجاان كرد هللا +“ الاخ ىبه تاماع تك ردا

 ناهذالا ة ةيقن كولملا نأ * هّهذةريذملا ىلعتددر دقاف

 * ناعذالا ةدطب كولملا نأ * 00 ةياور يفو

 ناسنالا ةلاقم ريخ قدصلاف 3 ييسماف تقدص دق ك.> دنهاي

 ا لوا امناوةماعلا ءاقرز يوهم تناك اه 0 يف حاردلا نب ىلع ريغيب اكلا نبا نع ىور د

 برعلا نه « موقازغف اليم نيثالثهريسم نم شخلا ىرت تناك ءاقرزلا 0 ءلايف ةأرما تنحأ

 1 ع ملا عم ل و ولاب مكأ فيك اولاق اهرظن ةفاسم نم اوبرق املف ةماهلا
 | 0 و هتقاطرادقمع مهن. دحاو لك مامقف اها اذاسرافل 0 1 ل

 ريما ا 5 0 راهنلا رخ 2 يف كلذو ءاقرداب نيرا٠ اههوق اهل لاقف لعفت تناك اك تف رمشأف

 0 5 اما موقلامهحبص |وسص ا املك ايلوقت اونا كنيعكتب ذكوأتب ذك 0

 تلاعف 'اهغ تلكيف هود اقورع أمف اودخوف اهناع اوعلقف ءاقرزلا !ودحَو ةميظع ةلثقم ممم

 تبهرتف اهريذ 0 غابو 1 كلذ دعي تتامو هنم اذه لملف دمالاب لاحيتكملا مدأ تنك

 "تتسم 30 ا ع م مج و
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 لوس اطو ناطحق نب برعي نب بشي نب ايس نب نالهك نب ديز نب بيرع نا

 قراو بصأ هتف رسلس# نب قاع دله نم ءاشحالا قاع

 لوقي ًاضيأ اهفو ةليوط ةديصق يهو
 دقمو حوصن لك ىمعدق 2 تماس ف بقل نم

 أريح ار>مف احور 5 #2 أريسعتلا ربع يليلخاي

 ا ريثك يطملا ام نا سيا # دنط رايد ىلع يباع

 ناك الاق ل موك ,ى دلاخ كلد 0 0 ينأ نإ ١ لاق يد اه>وز دقو يلكلا نب لاق

 دف 00 كلا نابل كرا اطرو ارلهأ ءان ل نمر تيك | دهن[ اهاإ هققع نيس

 تالا ف و كلذو ع ةرشع يدحا َذ دئاح اهوةعيملافبر 0 نأ ةيالاث ن م :اعسلا دعت وهو حصفلا 0

 اطوخد قشاف باش يب ىف ديمو نافعا ردنا 00 ير 4 هبه دُكَح يدع مدق دقو زدنلا

 هل هيت رف ةلفاغ يهو يدع اهارف مسجلا ةلبغ ةماقلا ةديدم تناكو برقتل يدع اهاذد و ةعسلا

 ا ناعف اعاو يدع اهاربك كلذ اهل ناي . ملف ل لبقم 2 [دعنتاوأ مر اود ناك دقو اهلمأت ى

 ًايدع دنه تأر املف هلى أت نس 55 2 ادع 5 تناك دق ةيرام اط لاي دنط ةما دجأ نم ند

 يلق ىدذدع نفت 0 كيه 0 ريحا نوضعل تاانو عراف تح تدسو | ماع كلذ قش املا رظنب

 تفصو ىرجامع 0 دوق 20 َكأ ةيرام ترو لوح دعب ناك املف 0 كلذ ريخال الوح

 نمو بهاورلا نم أمث نم اهل 0 حيحصل أ وهو ا 05 ةعبب مو 1 دلاخ لاقو ة هةمود ةعرب امل

 الاف كا كل نذالا 0 0 اهد رستو اه اذ نس>و ةريذلا يراوح ن نم اهتأب

 انك دق دمع ءاعناخ رفزاك اعملي سلف رذاف ريل ادن ريخاف يدع ىلا ةيرامترداو اه "تيدا كلذ

 مسيل ن ذآ - نيئيعلا واح ةماقلا ديادم هد ول /| نسح يدع 0 1 هلمم رب 4 1 ناكو هأنأ

 اذهىلايرظنادنط تلاق ةءرام 3 املف ةعرلا لذ دف ةريخا ناتف نم ةعامح هعم ذخأو رغللا ىتن

 تكلاكسر: نأ ع لا ا غو جرسلا نم نرئاام ل 0 ٠ نسحأ هللاووهف يت مل

 ثبح نم طقار امو كفر ءلا 38 نمو تلاق برق نم ءارذ 50000 عل نأ نيفاخمأ

 امو هتحاصفو همالك نسحو هلامح مولع عرب دقو ةعم ندلا نا فلا 2 راع وهو هئم تندق كف رعل

 اه تلاع اههحو يف هتادو اه 9 ا رعو هيلا رظنت تهو 5 | تاهذف بان 1 نم هيلع

 هل تضرغت دغلا ناكاملف اهلاح لثع فرصناو هتي وهو اهسش هتعس دقو تفرصن اوهتملكف هلك

 ارك ذالاقكيلا ةحاح تلاق كل. ادغام اهل لاقو اهءلكيال كلذ لبق ناكو اها شهاهار املف ةيرام
 دنه يف هل لات نأ ىلع هب ةولخلا ابحاح ناو هاآومت اهنا هتفرعف هايا كتطعأ الا 0 ىبلاستال هللا وف

 كدسع نيناعسلا سوماقلا 0 لاق 1 ةعمسسا ةهدلما وه كَ 5 ةنالش 0 كلعل 39 ناز
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 هلا ك1 كف اناا تا لاق مسح 3 ا 5 ا 0 نأ ريغ هلع مم 6-5 سل

 ح1 لع ةأف ىرسكا 6 0 5 نأ ا م 2 ظرقلا ناو ع قف مهدنع

 نإ 0 نب داوعسم 3 ا لب لقو ةصرق ن١ "ىناَه يتلف رم ناك ُق 2 ىد لزت

 نيد ا يذ لآ ف ةعم ر ند 0 تبلاو 1 م 1 نكونانش ن 9 ؛ لهذن ١ ةعدر يبأ نب ورة<

 لب الا دوعسم ند نسق علطأ دق ير 6-2 ناكو قي ا 8ع دل و سدق 5 نب دووم نب 2

 ف ةيوارلا داح لاقو هسفن هلم عن امم هعنع انا نأ معو كذا حا هيلا عفدي نأ ناكل ركف

 عع م كدناَم 0 كمامذ ىن 5 هزل دق هل لاقوهر ,احاف هربغل راحتسا 5 راحتسا اغا هنأ هريخ

 - ا تع ريغ كلذ 00 لحر نيند اللا ىلريشع ند يقبام هدم يداوو لهأو يدش

 لاةفباوصلا هكلو يروا م هدب ربامع كحفدال تا لعد رشا ا كىأر ىدخععو ككليج و

 لزان توملاو ةقوس كالملا دعت نورك 3 هيلع نوكي نأ لجر لا لمح سصحأ أ لاق هناه

 ضماق تشب نأ اذه كلملا دعل هقوس ق 0 لذلا 0 نأ ن هم ريح ارك تو نالو 5 لكب

 ا ل ت7 حفص تأ اماق هي ادن ناد ل لاك الامو اي اناده هيلا لماو كل كي.حاص ىلا

 شيعتو كلام لك انو ا[ ذكفطخو تردلا كل. ٠ كب هاج نأ نم ريخ توللا كباصا كاعد

 ىلا -ضلخم قح نبلا صلختأل قمذ قنع لاق يرن فك لاتخارورتم لش وار 17

 اىهوجو نها بصع نه اللحو اليخ راتخا 2 هزواحا . ناو حيحصلا يارلا كيباو اذهلاقف يان

 اولا ماح>وو هيلا رئاص هنا ةملعب ورذتعإ هيلأ نقك و ىريش كال حدو 52 ت6 رطو

 هيلا 2 ا قر ع هلرب مهاو كلذب لولا هيلا داعؤ مودقلاب ةرعاو يفر سدس 51 مامتف

 ءاجينلا تءامتسا نإ معن أ هل لاقف طاباس ةرطنق ىلع يدع نب ديز هيقل نئادملا ىلا لصو اذا ي
 لاقف كيبأ 1 00 طوق يلمع ا, ات م ةلتق كلقأل ا نيل هللاو اما اهنلعفأ هل 0

 بابلابهنأ يرسك غلب 8 6 نر ااا ال حا كل تح هللأو دقق معأ كلت :اغل ضهاديز هل

 هش تاق كانه نوعاطلا عقو يتح هيف كرب مم نيقنا هل ناك ع نحس ىلا هب ثعبو هديقف هيلا ثعل

 لدا هاقلأ يلكلا ١ نا لاقو 4هبح ِق طاباسإ تا لب هر ةيوارلا ) دا لاقو (

 ل لوم اوحتءاو تا يح هتئط وف ةليفلا

 2 وهو تام يح طاباسإ #* هلر توم ا نم ع امو كادف

 ةليوط ةدم اسوحم لزب 5 أولاقو نيقناخ تام هنا مز ن. اذه 0 او هيلع قيضملا قرز#لا لاق

 راق 0 3 بيس 5 0 دئنح 0 3 0 6 5 2 6 كلذ دعب تانعتاعأ و

 0 لاقدسبأ 1 0 ا م نب ىلع لاقل ب هيورهم ن م نب 10 كح

 سان ديما نإ نامعتلا تايدنه 0 6-5 نب ديز نب دا>نإا ديز نب يدع

 نب دوعسمنب ثرحا نبور< نب ةعبب رنب ردن نبىدعن, ور< نب سقلا هى من بنامعنلا نب سيلا
 بحشل نب دنيز نب ددا نب 5 ليس ثرحلا نب يدع نب كلاءوهو مح نب ةرامت نب مغ نب كلام
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 نا ةفصلا د تناكو م انئح دق ْن مفص هذه لاق ةوسنلا ءال وهام لاَ كلا ثعنف -- ا 237

 رمش * يبأ نب رك الا 0 لع راد[ :اصأ ناك هب راس ناو رش 0 يدهأ 20

 نوبلا هئم : قأللا لد ةبراح كلملا ىلا ثتويحو دوق يفا لاقو امتفصن ناورشونأ ىلا تكف يناتغاا

 ليقملاةيهش 0 ل ءاحز ءاحرب 0 ءاونق ءاننع ءار وح ءاحد تلو 1 ءاضرب رغئااو

 شاشم ةمخحض يدنلا 5 ردصلا ةضن رع ءاطيع طرقلا يوهم ةديسا ةماطأ ةمظع ا ةلح

 جادر حاشولا ينسغرصخلا ةصيمح نطبااةرماضزانبااةطب تم كلاةفيطل مهعملاةةسح دضعلاو بكلملا

 لااا ةعيشم قاسلا 1 98 3 فداورلا ءاير نيدخعفلا ءاضل 5 ةسار لاقالا

 الو ءاسنخب تسيل ديسا عومس درحتملا ةضإ ىحضلا لاسكم يثملا فوطق مدقلاو- بمكلا ةفيطل

 رمصت#ت لاخلا ةعرك ة ل هنيزر ةسح سوا ىف ذغت مل سفنلا ةزيرزع فنالا ةقيقر ءاعؤس

 | مأرف الا ولا ٍّ يق عامج كود مايدشب ينغ تو اهم امصق ها ىلع

 0 ا توصلاةوهز ناسا ]هع طق نيفكلا عان ص ةحاخلا عا للم | مامحو تفاشلا ل اهأ ف

 تدبدنو او ردحمو اهانيع قامحت تع ا ناو توشا 5 نأ ودعلا نشنو ىلولا

 تار مو ناورشونأ ا | 0 تحلح ذأ 00 الا 2 0 تف اذا 0 0 اهاتقمت

 0 نيعو ا ع 2 0 ا را دن 1 لاقو هيلع ل 1 ع ع كامعلا ّض همم ا

 رداع ناواكةيسرافلاب هل لاقف نيعلا واهملاام ةم .سراقلا ديزا لوسرلا لاقف هتحاح ىرمك هب غلب دام

 نكي م كنلغ قدي اذه نا مع واو كنم أرك كلملا دارأ امنا نامعنلل دنؤ كاقو كوسرلا 10
 دب را لاقو "يدع سيل ترا هك كلا نائرعك للا 0 نيموب ايازئاف هب كيلا

 توءهس مع كلملا 6-5 ف4عم مدق يلا 0 || ديز لاق ىارمدست 5 اعحر 52 ا كلملا دنعينرذعا

 هيلغمأ ارقفكيلاهباتك اذه دبز لاق ىرسأ ؟ىلعالخ دام افدش كفلاخأ د تندد لف دانك[ اق

 مماقش *نم كلذنأو مه ريغ ىلع م ماسنب مفضل كتر بخ تن كر لاقهب ين : ريحت 5-5 ىذلان أو ءرسك هل لاقف

 5 تاع داك 9 ىلع . حيرلاو مومن, يهراثيأ و نئايرلاو عبش دك ىلع ير ءااو عوذلا م هرادحاو

 هتيفاشم ن عفلمملا مك أ يناذ لاقاع 0 ناك يذلا لوسرلا 100 0 نححسلا امو مها ىد

 داوسلا رش ناكامأ لاق 30 كلما ا متلو درا هل لاقف لاو امو 1 ا لاق 0 ا لاق 6

 دزب 2 هنكل عقوام 4م هيأة ىف عق عقوو هيحو ف بضغلا تقر ان دنعام باطي قح هيقكيام ننراقو

 قحمالكلا اذه عاشو بابتلا ىلا هر ”اذراص م اذه نم دشأ 2 ل1 د كرك نأ لع
 لأنا هيأ 5 0 ىَح عفوشيو كاع هينلا ا لعحو كلذ 0 ارهشأ 0 3ك ا غاب

 ينط قمن هب 0 2 د ةيشرط خا ك5 دا قاطناف كيلا ةحاحكلملل اف

 يود أنار ةأرماو الحر هل تدلو دقو هدنع مال ار 0 كَ كل.هس تل ةع و تناكو

 الو هلاولاةوهلع كلذ اوبافهوعتعو نيالا هولاذدب 1 ىلع ائيط نامعتلا 00 ةن راح نب قل تن

 بردلا لئاق نع فولي لقاو هب انل ةقاط الو يرتسك ةاداعم ىلا ءانب ةحاحال هتاف كانتقل كرهص
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 نامعتلا هيلا ثعبف كريغ الو تنآادحا انم قت ١ لاول نأو هب بجادرهو يدم
 ةءاركو من لاقفديلا باتكلا لصواف نامعتلا ىلا لوسرلا لخدو هونفد مث تام يتح هومفف هءادعأ
 هحر خاف كسفنب تنا لخداف حصا اذا هللاقو ءانسح ةيراحو اهذ لاتئم فالا ةعبراب هلرماو

 راش ىلع "يرحم لو انا خم تام دق الا سرط| هيلعأاف ند لا لحدا نر ا
 تاخد سءا تنك ينا هل لاقو نامعنلا ىلا عجرف هنتوا هتهارك انفع دقو هنم افوخ .كلملا

 هل لاقف مايا ذل :متام دت هنا رك ذو ينتمبو ناحسلا ينزحشل مويلا تئحو يجوهو يدع. ىلع

 0 ثرحلاو ةوشرلا تدرا كنك او تبذك لبق هيلا لخدتف ىلا كلملا كب ثعببا نامعناا

 مج فلع جب نأ لبق تامشن هنا الا يرسك ربي ال نا هنم قثوتو همرك او ةزئاج هداز
 يدع لتق ىلع نامعئاامدنو هيلع لدا نا لبق تام دق ايدع تدحو ينا لاقو يرسك ىلا لوسرلا

 هديص ىلا جرخ هنأ م ةديدش ةييه مهءاهو هيلع ءوادعا 0 هرصأ يف هياع لي هلأ فرعو

 يدع نديز نأ لاقن جنا نم هل لاقف همش فرع ءار اعلق دير لاقي يدعلانبا ىتاف موب تاذ

 أن او هلاصوو 0 هناركو 0 احرف هب حرفف فير طظ مالع اذ هاف هماكف دي

 هنم ذب الام هباصأف هلو هجعصل يف كلما هب 0 < ناك ادع نأ يي ردك ىلا ب 0 هزهحو هبأ

 الج تدوم نك / الملا امأو ل أ د هب ْبَصَي 7 هحأ ىوقاو هذه تعطقناو

 تدلل امد حلصي هيأ رهنودب سيل هلنبا غاب دق 0000 هلا مظعاميافاح هئمهلهللا نا

 ىلإ : ىدلا وه ناكةوحا لم نا كلدرع "007 عفت | 2007 2007 ىأر ناف هيلا

 ةفيظو برعلا نه هل تناكو.كالملا 1 ضار فو اهروكأ يف برعلا كرف ىلا كلغ" ع ةساكملا

 مدالاو ظقالاو ةسامأاو اهيح يف ةيطر لا هالو امالذ هل نالعح نار 5 ا هين 5 يف ةفظوم

 يدعن دز عاوام لف ىدغ لمع اذه ناكو هل كلذ لب ىدع نب ديز نا برعلات ارا ٌرئاسو

 ىلع تاون كالذ ىلع 0000 هلع ءانثلا ناسا نايا ع يرسكه أس عقوملا اذه الملا دع

 كولملل تناكو هل ةمدخلاو هيلع لوذدلا رث ناك يجف هب 2 هيلع هوبا ناك يذلا نس

 ْتَدِحُو اذاف ةفصلا .كلتب نيضرالا كلت يف نوع 1 ل ءاضتلا نم ةقص مجعلا

 كلحلل ادب هنا مث مهدتع اهتونظي الو برعلا را ار كلاب او ركل مج ريع كلاما ىلا

 لوقلا كلذ يف وهو يدع ندر هاا لذدو ىحاوتلا ىلا اب تكف ضاو|ة ملا كلت ىلط ى

 دقو ةفصلا تارقو هل َنيلطي ةوسآ يف 000 قالملا تيار: ىادلاق مْ هف هيلا لخد مف 0

 نيرسشع نم رثك اهلهاو همعتانبو هتاو>او هناثث نم نامعتلا كدنع دنعو اقراع رذنملا ل 0

 ةضاخ نا تلا قو ترعلا فدى نو نارا اب ١ لا يي كا كفة ما هر لع ةارها

 هما يضر وا هلا تس كل ل يلا نعاوسا ل اومعز نومزكتي مم 5
 هرب رعلاب موغي كتاّش ن ل يبم ثعباو ينباف 0 ىلع ردش مل هيلع انأ تمد ناو( ُن هريغ

 اب تح هيلو ليلا مر طؤمادز د جوخ كين التناسل سف ضال

 داوأو ةسب ل ل هدلوو هش هان ىلا جاتحا دف هنأ لاقو كلملا مظعأ" هيلع لذد املف ةريخلا
 كو
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 هل 221 كرف تيزتلاو [رتاطعا ىلادح ورك لبالا حورملا
 بش نهودابعلا ندصو * تامحامةب ولا ىدل نيثو

 بسو ة موسم احر * لافاال ةمغلا كلتالا

 بيتع اهرغاصأ وجر: 30 00 هبت اددق و اههج را

 رعشلا اذهب يرسك عموهو نأ 1 لل سك دير ل يدع نجس لطاحاف اعيج اولاقو

 0 ءرملا عفني لهو * 31 اع اسبأ غلبأ

 ع دام اة و هن 2 أفلا 0 ءاخأ نأ

 ٍظ اماو قي اما د ,دحلا يفق ثوم كلم يدا

 مرتعيام راع دي ملام م # الغلا بآدكك قةرعأالف

 - اف نتف ةليل م 4 اننا كو اكرام :

 قا هوحا هنلا تكف لق

 فيض فيلالو غابز> # اءالف نامزلا كناخ نكي نا

 فويدلا ءيضتاهف انوحطاؤ # اح مهما ول هلالا نيمو

 فوفلم اطاب رس حيض تا *« ولا ةزمع ةباخحم :ءزر .تاذ

 فيتالي 0 ع رسا كل اين يف 5
 تف رط وأ ةحاجل دالت عستت م كيود تااس لاعوأ

 وا كل ىنله 0 د أمف كمآ عيطسا ضرابوا

 فيرا ا د ع فئاشاو جسرا

 فينعتلاو نامزلا اذهنع #* دس متن أو يداعالا 1

 فوساقيدصلا ىلع عوز * هلعتع زج نكايردعلو

 فوطأ اهف كاورش ل اءاقل * نآرع كلم نكايرمعلو

 نال تكف ربخ الار 2١ د دلكف يرك ىلا ءاق دع ناك ناارتاظ خا ولا

 ةامعلا أف عا يف كيلا_ةك دق هنا هلا ناءعنلا ةفياخا ىتكو الجر هعم ثعبو هقالطاب همي

 ناك دقو لوسرلا ءاحو مهلع يبأف ةعاسلا هلتقا هل اولاقف ناسغ نم مهو ةليفن ينب نم يدع ءادعأ

 لخدا هل لاةذنينصلاب سو.يوهو هيلا لخديف يدعب ادس نا ًهرماو هانرو هيلا مدقت ىدع وخا

 كدنع امث كلاسرا, تئح دق يلا هل لاةف يدع ىلع ل وسرلا لخدف هلثتماف هب ك سمايام رظناف هيلع

 وح تاكلا 0 يدنع نم نجرخال هل لاقو ةئس ةدعب هدعوو ص ىذلا ىدنع لاق

 باتكلاب كيلا ين " نأ الا عيطتسأالا لاقف نلتقال يدنع نم تحرخ نا هللاو كناف هيلا هلسرأ

 لكم ىرتك لويسر قا نامعللا ا 2 نم كانه ناك نم عضعب قلاطناف هيلا ل

 ها اهرارق يف ةدشلا تراص ىا ()



 (؟6ة)

 نامءتلاةصق ن 5 5 م ةريخاب نعال ردقلا بحاد وه رباحو لاق - 31 نا كيدي ىلع اللا

 نامعلا سيح بلس نا 1 لضفملا لاقو يلكلا نإ ه ا لثم ان ص ناو يدعو هيوخإو

 هبا وو ماد يدل هنلأ كري نأ هلاك نامل 1 موي تاذ عنص ايدع نادر نب ىدع

 ىح اونَوُشَو هب اكو وه 2 ىدغل ب هستحاق اننن ص تب يدع هضرعاق هيلا نامل 0

 0 ماقف ةهاركلا يدع هجو يف يأرو كالذ هظفحأف هيف لضف الو ىدع ىلا كر مئاولم

 نامعتلا لعف نم كلذ يف ديز نبا يدع لاَقف هلزنم ىلا عجرو

 كلاع ىدوب انايدح ند سو اني تحل

 كلاكت وأ كرجل يعم نولحالا ,
 كلاهش وأ كنيع ىف كر اف اش و

 دقو ها . نأ يبأف هلوسر داعأ مل ع نأ يبأن دو نت نع لل 1 تاذ ناكلا لَسواَو لاق

 قف و نيصلا ف هس هيلا هب يبهحأ ىق 0 0 م تدعسف هب ساو بضاق برش تالا ناك

 هل هلاق م رعشلاب هيلا لم يدعو ةسيدح

 قانشالاو دولا اج ل2. اجا نما 1 لإ
 قائلا دقعك ثدحو ب د رار نمو دكت

 قانشم ايدول تاج 2 د رك يذةرايز قءاسدقلو

 قانعالا ىلا !مئانقيلو ىد * ,الا ف نيس اناو ا

 (١)قان ولا يف نم ان ءلايب اوي الد# ديعل ريغ 0 مذاق

 قاتلا اذه مزأ نم سقي هللا اشي نا مماي يعذا :
 ا فوتالا عنمتالسانلا ليبس كيت ةوجو نك 3

 قالعإ اوم دق هوئبو #* ىدعىدوأ: ادعالوهو . اهف لوشو

 قارعاا نم تينا نا يتوخإ * الوسر غابأف رهسم ابا ا ١
 قانبو ديدش قثوم يننا * هاخا غلباو ارماع اغلبا

 قالك يقلق 0 رلاو نضر 2 طا ير تطسل 3

 قواحلا تاححضنم باسو * لوو تلعاصم د دج قف

 قالطنال تزهد دقاريعنأ * ؟ اخااوكفمارطايفاويكراف

 ةربلا يف باصافزاسغ ن٠ لحرليقاف نيرحبلا ىلا نامءنلا جر>و اعمح اولاق مارخلا ر

 كلذ يف و نبيدع لاقف ىنفْلا نامعتاا نب ةَنْعَح هنأ لا

 ةمرد ليليا دست ىلح ا انع 10 ١

 ( ين: ناعألا 5
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 ملا تارا ل اراجالو م انيدلام كاران نأ كل لبق
 02 01 0 ىلا © يرمأ مويلأ ايمو ذك قف

 ( اضيا هيف لاقواولاق )

 رمس حببصلا رذان يناكو * ركتعأو انيلع لبللا اذلاط
 ل هنم 12 | قوق #* ايوان يدنعم طا يوم

 1 ليالاب نظام دقلو 2 كلكم كف ليلا نو

 1 .هلا يرأول نأ * يضقنا تحل وطضمتأ

 روبل قادحأ ومونلا سلخ * قراطن 10

 (اهف لوهو )

 رذتعافانلظ اخ دق نملوق ع الام نع نامعبلا غلبا

 را ند ا ليال« قاع لقا هللاو ىتا
 ريتلا فاو هل ناسا *# لكيه يف هؤاش>ًادعرم

 رمسملا لعلا نم هللا يدلو * يفاذعا نيل لا

 ربج مظعلا اذا يتح داع < همظغ نياك نوال
 ل هنم ىثملا نوحي هع هنهو يب ريخلا دعب داع

 رفكدملا اذا ىدلا يف كل. * اينأ م يلاومعتاركذاو
 ( ةليوط ةديصق صو اضنا هل لاقو )

 ىراظتناو يدح لاطدق يننا * اكلآم نع نامعتا 1
 ىراضتعا ءالل ناصفلاك 1 يتلح ءاملا ريب ل

 يراهو ىليل كردأ اميح * يرش ليتم رمل

 ىراصتحاو نحس ناك امارحو * اه ؛ يف برك ًادعاق

 ىراهطصاو مكتم ناك يوندو * كل أبر يح للا
 تكلا اأو 6 هدنع ينغت الف هيلا اهب بن كوة 0 ناك هرج اصق يف يبكلا ةياور هذه

 حاصيام الو ثان دو ممكنا 00 نا.ءنلا ىلع مدق امل ديز نب يدع نأ رك ذ هناف ىضلا

 7 لاك الو كلب عنصأ تك ىدع هل لاف هنم الامد تك" ًامباكو 0 هنوذإ ا ناكو كلل
 نءلحر سدرق نب ىلا ضك ان م هل لأتف تنأ هفرعتام الا ةليح كل قاع ام نامعتلا هل لاقف

 نا ا ىث ىدتعام:لاكو 0 ا ينأذ الام هنم اضرتقبل هايتاف ةمود نم ةربخلا ل اهأ
 تدملا ينب ند نايل نب ريم نب نيطل نب 0 ن قم 0 34 لا وهو نوعمش

 عببارلا مويلا يف ناكا» اف را مهقسيو مه خذي م ايأ ةنال# هدنع امطزنأف الامدنم اضرقتساف بعك نإ
 دنع ورع ىلع نامعتلا اهم نيعتسي مهرد فلآ نحنا انضرد د هل لاقف ناديرئام اء مل. لاق

 مهرد ىل يرجال مرجال رباجل ناءعنلا لاقف اهانإ اهاطعأ م 1 اك ىدع كل لاش: ىرك
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 هيلع ميال هنكأو كلذكل هنا اولوقف ريخي كلما دنع ايدع كذآ ومار اذا احدا ند قب 6.-
 هوئغذا قع كلذب اولازي مم هالوام هالو وه هناو هلماع نامختلا ىنعي كلملا نأ لوقبل هناو 1

 نايم وأو ها اودحا ٍدح هيلا اوسد مث هل نام روق ل هنالىلع | | ةك اويتكف هيلع

 كتيؤر ىلا تقتشا دقيلاف يأ رز كل تمنع ديز نب ىدع ل لسر أف هضغ ليد ا

 سحيم يف هسح قح هيلا رظني 5 ءان ا اهلق هل نذاف يربك نداتساف يرسك دنع ن دكه ون يدعو

 ودل نم نا ويح ودك ز كلام لواناكف س ىأ قوهو ع ١ لوشي يدع لش دح أ هيف هيلع لخ ديال

 لاوبلا نفاع ءانالا سند ايو ءامبلا 2
 لالا مول: اوذها ذآ نسح# هالاو. لاملا | راطخ اع نأ

 لإ ريغ اناكحو يرأو ن + هر سائلا ىو
 لاوأو ا ينرأو ل الإ دير ا سا

 لاتق الا .ةتيم قلأ مو ىعتفكب ىن> تنخأ ينأ تبل
 لافثلاب احرلا اوعق وأ دقق م * املا انيعرصا مهاحم اولحم

 سوبحم وهو ًاضيأ لاقو اولاق ةليوط ةديصق يهو
 بيش سور نيش ريقراوب # هيف تابروفكمل تقر

 بيشق رادخ دحفصاواحيو * هأرذ يف ةيفرشملا حولت

 أمف نوصملا بوثلا 0 هب رعم هسا ادخدلا ةفرشملا لاحم يورو

 نيلصلاو 52 ترو ك2 ارش ن رلألا ال ءادعألا م

 تيلآلا يف 5 نحل * يدع نع كيف ى اودار 1

 يضع موب يف كوكل هن < ددعأ م كمصخ زازا |!
 تيسعلا ىلا ءاسللا نبي 6:5 رس لح 0 مهلاعأ

 بررالا حدقلا ةزوف كحاتب * انيقتلا ل م-ملع تزفف

 اضف تدق نآن يرهد امو

 ينع تاوكتلا غابم ا

 ادقو ةساس ناحح يلغحأ

 يسح لاط دق يننأب كانأ

 بيحعلا نم تيقلام نكل و

 برغم اب ةحيصتلا يي 5 دق و

 ثطلا يدل تاباو دلو
 بل 5 ا ا ِ

 م نكله دق لم

3 

2 

 د

 *« ءاننالا رفقم قبو #َ

 00 زرخ هلاخ 0 * ىدع ىلع عومدلا نردابي

 *. ىدنع لك ةاقرلا نرذاك
2# 

3 

1 

 بوبذلا نه هيلع اونرةالعو ر

 || تع وا وا تاطخأ ناف

 يببصن نم كلذف لظأ ناو * ينومتبقع دقف ملظأ ناو
 بورحلا يف ىلاوعلا تقتلا اذا .* لذختو يدقف دع كلعأ ناو ٠
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 كرم نأ هل لقف كتوخاب ىل نش كل لاق اذ ذاف مأ لقف برعلا يني ةفكت له كلأس اذاو لش هل
 كعلاج ان يدعم ءاضوا امعهلأسف دوسالاب انيرم نب الخو لاق زحمأل هربغ نع يناف مع

 نكلميل ىنتيصع نئلو نكلعلو هب كيما ام لك نفلاختل ينتعطا نّيلوكحصنامو ةيدومعملاو بيلصلاو

 هذه ناو ركمو هيف ءاهد كلذ ناف نامعنلا ىلع ليضفتلاو مارك الا نم 0 ا

 تدع وادعتلا> ناو كنميرسكب ملعأوهو احصن ينلأي مل ايدع ناهللاقف ةليحو ركم نمولخال ةيدنملا
 ةس لاقدنم هلوبق نم اني نإ نم جك هلوق ىلاو ائفصوو انب ءاحوهومىل رعدنفأو

 اولعفف ماعطلاب يط اعدف مهلثميأر املق الا 0 طاكو مها هع هيلعاولذ دام اذ يرسك مهب اعدو

 هد نا ةيسرافلاب يدعل لاقف هلكأ 01 يوب ناممنلا ىلا رظنب ل دع د مهرمأ ام

 كت هل لوقيف الجر الجر مهب وعدب لج مب اولسغ اماف اذه ىنف ريخ مهند د

 1 2 ءلا ينيفكتأ لاقف مهرخا نامعتلا ىلا ىهنا يتح ىتوذإ الا اهلك اهكفك . كوع

 هيلععلخو هكلش زجححأ مهريغ نع اناف مهنع تزحت نا لاق كتوخاب ىل فيكف 0 اق اهلك لاق

 دوساللاني م نبأ لاقك لم دقو جرخ املف ىهذلاو ٌولْوالا هيف مهرد َىلأ نوتس هتمق احاب هلا

 00-2 ع ىسا نأ اع نأ قوس ا ةعس يف اماعط عنص ايدع نأ م < ىل تفالج ةع كنود

 ني قحأ نا 2 عاب م ىلا دير ب يدع لاقف ةعسلا يفاودغتف 0 0 قف 3 0

 2 ناكرذنلا َن دوسألا كيحاص نأ تف نع دق :ىاو كلتف ناك ن م هيلع ِ ا 3 ٠ قحلا فرع

 لع دقحم ال نأ 5 0 ىلع تنك 1 لع قمل لف نادل يبحاص نم كلع نأ كيلا

 صالا دو رص ناف يش : نمكيطعأم كش نم ينيطعت نأ يح 1 هتكر تردق 3و عش

 هنعيوزي الو ادبأ ةلئاغ هيغسالو | ابا هوحمال ل ا ةعسلا ىلا ماقو كبيصن نم رفوأب نبل

 اولاد ال نأ هنمع لثم فا انيرم نب يد ء ماق ديز نب يدع غرف املف ًادبأ ًاريخ

 دب زنبيدعل انيرمنب يدع لاقف ةريخاب 1 لزيم لزت ى> نامعتلا جرخو يقبام لئاوغلا هغسو

 اك أوق تنثر ناو عزجت الف د ىدع نع ايدع غابأ الأ

 كانع هب مت آكل ع ةيفويتما ءاطام

 اك اوسدعريالف بطعت ناو * 1 مر فظت إو رفظنت ناف

 اك ادب, تعنصام كانبع تر د غال قدكلا 77 55

 لا اذه نم كاران كلك نأ ن و ولج راع + اذ اما دوسالل اني نب ىدع لاق مث لاق |
 يتتفلاحف هصختنا كترمأو اهركمو اهدك مانيال اذعم نأ كربخأ تنك دقف لعفام كب لعف ىذلا
 00001 ن1 لف لعاب د عالا كراو كلام نم ةدئاف كنابال نا ديرأ لاق ديرب اف لاق
 (0 اف افرق نأ نم ةيدخ نامعللا بان لعالا أي موي نفدلاف نكي رف ةعيضلاو لاملا ريثك
 20 1 اع كدلك ناكو انيرم نبا رمأب الا انش كب ع نك دح هيلع سانلا م 7
 .يدعملاو هلا هف ديز نب يدع نا كلوش ناب كلذ عيشو هيلع ءانثلا نسحأ نامعتلا دنع

 1 فر لح او ٠ ءول دع يره نا ةلزنم نامعتلات يطب نم ياراملف اذكعألا حلصيال



 مى

 نشا نده زواحال لعش ل ناك كلذكو كيهس يف دالبو 3 ىف 7 يف هلبا تا رفعد

 قدما 32 ىلكلانب ما 000 0 ) تايح 0 لاق )اذه دسباجوز 5 5 هريخو تا

 ةيسأ اهدا تارحا 3 نب يدعل ناك ل ا تالا نسف يبأو ةيوارلا دامحو صاصحلا نبا

 ةلظاح نب يدع هل لاش 5 ند أ ْط ناكو ىجس قلو وز هع رخآلاو بأ هبقلو رام

 مهم ميأو ةرماك الا 5 نواس ىراصن تدب ل أوناكو م نوكي ينأ ناكو * ىط ند

 رد 0 ٌكامعتلا هسا لعح كامل ا را :ا ناكو ممالص هيف عئاطقلا مم وعطقب ةيحانو 0

 5 دوشالا هل لاق ر 2 نبأ رذن هلل ناكو هوبرو هومضرأ نيذلا موف دنز نب يدع رحح يف

 اني لص وذنب م ط لاش ةرحلا لها نم موق ءانرو ةعض راف بانرلا مت نم مهلج نب ثرخلا تنب ةيرام

 مط لاش 0 اكو 5 ةرمدنع دلولا نم نده يوس 0 ا ناكو انآ رشأ اوناكو 0-0 ىلا نويستاب

 ةءاعل ْن 0 ن ىتعأ لوق كالذِف مطاج نم تهاشالا

 فو.سلاك ةودغ نوشع ةر ّة *« لايف فاشل | را : 00

 كدف لعأ نه غلاصلا هي ةبيطع نب لئاو تنب ىملس كو اره 1 ا مهلا نم نامعالا ناكو

 ةصيق نب سااىلا م يصوأ رشع ةيالثاوناك لب لبقو ةرسغملا هدالوأف خو رذنملا رضتحا املف

 لج رتل عرشك ءاع اكلم كو ار كرك الا ةريخلا ىلع هكلمو يئاطلا

 رشع يف 3 ةريخلا ىلا نفد لاقو رحضف هاضرب ادحأ رو 0 ع له نب 9 وهو مولع هك ىلع

 رود ف تردلا لغ وزو نا لو ل1 كام ةلحر عيبلع نككلم الو ةرواسالا ن افلا

 كحنو لاقو هيلع لقاف هيدب 3 افقاو ديز نب يدع ناكو مءاسنو مطاومأ يلع 2

 دلو يف نأ دعا كالملا ا ل لاقف ريذ هف تح مهف لهو ردا نه ىتب ن٠ يدعاي

 مط 1 | مهر ضحاف مهلا ىدسع ثعبف مهرضحاف مه ١ دما كاف ري مهلك مهخو ةيقبل رذنلا

 مث ماسوأو اودارا امي ميبطاخ يب و رشا لاب ء صخش لب لاقيو هدنع اعيمح

 كريغ كلمأ 01 نايعللا ىلإ لسرأ ديز نإ يدع ىلع اولزن املف لاق يردك ىلع مهب مدق

 كدضف ناك مل كالدب معا نأ ينافةمار كك م كيلع كتوخا هب 1 كاثحوب الف

 عماط ريغ هاو ناءمئال اصقن معد 0 0 لزنلا يف هيلع اعيج هيوخا

 مكبس رشا اودنلا كم | ىلعم 1 اذا لوقيف الجر الجر مهب ولخي لعجو هدي لع 3 ف

 َق اذافنّواك أنام اورزنو مقا ورد آلا يف اًوطابتف اولكأتل م اعطلا مكل اعد اذاو ايلقنأو

 اواوقفهينوفكت أ دسفأو ةعاطلا نع ؟دح أ ذش ناف مكل لاق اذاف من 0 اك
 هنم اولمت اكن ١ و ةعنم ب ردت ا الو مكباهمل ضد لك ا 9

 3 انمف لك دلل تينلخ لذاو كفس [نقشن لكما رفسلا بايث سبلإ هل لاقف نامعتإب الخ و

 برعلا نه لكألا ةراك هبحعإ يريسك ناف كلذ لق عوجو لكألا يفدزو علبلاو عغضملا عرساو

 دهع الامو ةباعطز يأ اذا امس الواهرم :الوك أ نكي ماذا قاردلا ف رجال ك0 يي ود
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 نونملا فرصزوصري الواول * انامعع نوح رفال يئادنو

 نيحس ءاىق ةرم ةوهق * رش راد يف لومشلا تيقش دق

 : هلو اهدعب هلاقام لوأ ناكمت
 مدقلا لوط اهريغ تحبصأ * م تقفل الا نحلل

 مللي طخ لثم يؤن ريغ .* اهعاب نم نيعلا نيسام

 - يف اماتخ يزال فل * تقدوتلال اهفل دقاشلاص
0 

 مويلع ناك نيح هرع 7 لع نال مم 1 هكااحا يح قشهالإ يدعو ةريخلا دع دعصو لاق

 3 00 نقِس املؤ ةيدع» أم مهاومأ ن ٠ 0 ناكون 2 موف لدعال ناك هال هلك اودارأ رذنلا

 هل لاَقف ةريخا ىلع هلق ناكو بويأ نب ديز نب زاخ نب ديز يلآ ثعب هلق ىلع اومجأ دق ةربخلا

 0 ككل ىف ىل ةحاح الف ةريخلا 1 ا هيلع عجأام ىنغلب دقو ينأ ةفيلخ تنأ دزاي

 املف احعصن كولا الو ىمالا اذه كلريسأ ينكلو ىلا س ل مالا ناديز هل لاقف مش نم هوكلم

 هئم حرف 50 :| نونتعل ملاظلا كديع ىلا ثعر 3 هل | ب كلملا 0 0 ننال هنلا ادغ حرصا

 كلم تدب 2-1 نم هناق هلاج لع ديوعم لاق ائلع رشأ اولاق كلذ نه ريذ الوأ م ط لاف 0

 لاتق وأو رغ نكي نأ الا هيلا ةريخا أ 0 الحر اوراتحا دق ةريجلا ع نأ 0 17 ١

 أولا عر حلاق وكيلا ينأف هلا كَ 1 | ولاق رومالا ن هم كلد يف وس كنلا سلو كلملا مسا كلذ

 لهال ناك م2 دنبسو ةيس و فيما اه 1 ىلع ديزاي كل نا لاقو جوف كلذ لبقف

 يدع لوس كلذ يفو رذنملل هورقأ مهنافكلملا مسا عويس ل اديز ةريملا دعا لو د

 راصالا دانواو تيبلا دمع # مكلف مدلع دقاتك نحن

 ةريخلا لع 215 ا الامحللا هكا 0 ديزا تناكو أعل دو يع ةناو دز كلم 5 * لاق

 تاللاو ال لاقف 50 كالذ غابق 0 اود 0 55 او هولو 8 هولو نيح امال .دعأ

 ديز نب يدع لود كلذ ىنفتوصلا ع 0 ناو 61 ورع دنز دن 3 ناك ع دخ وبال يزملا

 دول تك نامعتلا هنا

 كالا | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 01 01010 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز>ز ز ز ز>ز ز>ز ز ز لا

 رايت وذ درع فسألا ميد موي 37 هب انش ملءر 4 كول و

 اكله دق هاير 0 نايزرملاو ها 36: ريق ةيده رت 3 ؟ادملا مدق ابدع نأ مث لاق |

 سانلايف هاقلتف جر هريذ رذنملا غل وأ ملا هج وت هل نذاف ةريخاب مامالا يف يرسك نذأتساف أعيمج

 رثؤي ناك هنكأو 2 هوكلعي 5 يدع ف ةريأا 1 لضأ: ىدعو هعم عجرو

 قاع ةرياابوتشيو ريفج يف مةيق هل يل هف يف قدس نينس ككف 5 كلا ل لع سحالأو وهللاو دمصلا

 ىدم ع يغب دالب ىلع رؤيال ناكو نيكس كلذك ككف قف رعس < مدحف كلذ لالخ 2 قاادملا

 ىب مهلك برعلا ند هءوالخأ ناكو مربع مع 2 ءامحا نم 3 ف لس الو برعلا ىدابم نم

 سوماق هأ ”ىش قورفت هلامو قيرافث اهعمج اع هب قزاي ام وا ةرملا عش مغلاب قورفثلا )01(
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 0 ربك الا نادعتلا كلم بتاك را اص تح بلطو سانلا ب 1 جرفت توبا ىنع قفا
 0 زامل ناكو هيب 1 ا 1 ىط نع ا ا ه4 نبا هل دلو ق- هلا ًامتاك

 0 ةافولا 0 ترضح 2 اق زاهج 5 نع ناكو ناهام خورف هل لاه ا نيقاهدلا

 قدح 2 ناك و هدو عم هدنع ناكف هلا ناقهدلا كح واب ا و * ناكو ناقهدلا ىلا ديز

 ناةهدلا راشأف اه ناكو اهفقلف ةيسرافلا -- امل هملعف ناقهدلا 5 داق ا. هس رعلاو هنا ىلا

 ككن# ةيزار م! دالؤأ , الأ كلد لَجَه ىرتق نكي ملو هحتاوح يف ديربلا ىلع هلسجي نأ يرسك ىلع

 هنوكلع ن رمق ةريخلا لهأ قف تاق كله ىمخللا ا نامعتا] 1 م ا يربك كلذ ىلوتي

 نا ىلا ةريخلا ىلع ناكف زاح نب ديزي نانزرملا م اع 7 هيصني لجحرل صحالا يردك دقق تأ ل

 كمل وابدع هلت دلوف ةيودعلا ةيلعلا تنب هج زامح ن 1 دبز حكنو ءامسلا ءام ن ,١ رد يرش كلم

 عشب و د ىدع كراج اف در ناهاش هامسف ن ؛أ نابزرمال دلوو * يش يف هيصمرال ناكو رذنملا

 نادت ةسرافلا باتك ىلادرم ناهاش هنبا عم نابزرملا 0[ يدا يتح باتكلا يف ه 00

 رعلا مهحصفأو | 7 سانلا مهفأ ن*جرذ يح ةيسرافلاب مالكلاو ةباتكلا لعتيو هنبا 2 فاتح :؛

 ا الا ىلع م حلا تعل 0 ةامرلا ةرواسألا نم جر باشنلاب يرلا معو وعلا لاقو

 طقسذا هيدب نيب 17 امامثيق در ناهاش هنبا هعمو يرس.ك ىلع دفو نايزرملا نأ مث 3 اهريغو

 بضخؤر َّ> .آلا راقن م يف 3 6 د>او لك 5 2 الاو ك ذلا محاطتب مم امعاطتو روغلا ىلع نارئاط 1

 نيرئاطلان ذهن اَدحأ سم دحاو لك ميل هنبأو نايزرمال لاقف ةريغ هتقاو كلذ ِْس 0-0
 دحاو لك دمت عاف هترقاع 5 ًاطذأ نمو هوما مها 0 تاالمو للملا تدب امتخدأ اماملتق ناف أ

 ناهاش تننآو 1 امرعاوفأ تن ءارو لالا تدب ىلا اههعدف اخ امالتتف امرو امهم ا أمهم

 برعلان م امالغ يدنعن اكمال كلذ دنع --_ خورف لاقف هتباخ يف نانزرملا 0 00 7

 ىلا جات كلملاو 4 4 .سرافلاوةشر ءلاب 0 و نيلبأ حصفأ وهف هدب 0 ي رح> 2 هالو 5

 هحولا ليم ناكو 001 يدع ىلا 3 هد ا لعف يدلو ىف هش نأ يأر ناذ هل

 اباوج , مغ رذح اوي ساتلا فرطأ هدححو هلك ملف هحولا لمحات كر سرفلا تناكو نسحلا قئاف

 له تعارف يرتك نا ويد قةحردلا 0 لوا يدع ناكف نايزرملا دلو 6 ةجلاو هق تعا و

 بحعم وهو ةماللا 2 هيلع هل نذؤي 0 ف نئادملاب لزب 0م هوصهرو يدنغ 0 ةريخلا

 يدعزاكف أ و 5 ل عش رادق يدع د نال يح ذئموب زا نب ديز 1 همم بررقدب

 دآر اذ ناكف مظع تدص كاذبهل العف يدع دعس ىح هدنع نم 2 اق رذاملا ىلع لخد اذا |

 لقا مكاو ا عوق م انف ل هلهأو هيبأ عمو هلزنم يف ةرمخلا م

 ةمزك ااهبئدع | نه ةيدهب مورلا كلمىلا ديز نب يذع لسوا يرك نأ

 عفو 5 نش نوعي | كلذكو كلم مظعو هضرأ ةعس هيرب ديرربلا ىلع هلامع ىلا هلمحو

 0 مف هلاق رعش لوا ىهو مآشلاب هلاق ام ناكف رعشلااهيف لاقو قشمدب يدع

 نيوز نم لأ رش »ب ود نم عارملا لفسأ# زادضو
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 هلزنم ناكف ورحم نب بويأ هدج نأ ةريحلا ديز نب ىدع لآ 0 30 ء يلكلا

 را ةااق نب لوا قحلف برهف هموق يف امد باصأف 5-0-5 ”ىرصأ 3 ؛ يف ةماملا

 نم بسن 0 مه مالف نإ 3! فورم نب بويا نب ناكو رب بك ىلا و

 ثكمي نا هللا ءاشام هعم ثكف هراد ىف هلزناو همر انفو نب بوبأ هيلع مدق ا.لق اكل ل

 نا ينا تملع دقف | بوب| هل لافف يراد يفو يد ع ماقملا ديرتا لاخ نبااي هل لاق اسوا نأ مت

 0 ينا سوال اقرهدلأ رن >[ كرادالا ر ل 0 يوت تن

 000 لاق د 1و 3 ينملعأف 0 هر 0 رظناف مح رلا هش نوعطش

 تيبحأ دقدل لاقف يرد || 220010 ناكو ةريخلا نم 2 فاخلا يف قادص بونال

 ا ءافسك نب ثرحا 0 توسل 00 اة كاد

 ًاسرفو اهئاعربر لبالا نم نيتئام ا اهذ ةيقوأ ينام املع قفنأو بهذ نم ةيقوأ 01 هرأذ

 ناك دقو اب كلهف ةريخلا قرش يف يف يتلا هراد ىلا لوح مث كله يتح كت لزنم يف ث ثكف ةنبقو

 تبلو بويأ نب ديز هدأ قو 4هقد اوذلعو ةريحلاب اوناك نذلا كولملاب 37 لق لصتا بوبأ

 آما حكت بويأ نب ديز نإمث نالمحو رئاوج هنم بوبأ داواو الا كلي كلم مهم نأ 55 ل 0

 غانم ىو دفاحر مايالا نم اموي 50---- 6 رثن ًازاح هل تدلوف مالق لأ نم

 هبا نم دعامو دصلا يف در هناأق ه رعش يف ديز نإ يدع هر 21 2 ناكملا ريفحي نودتنم 3

 ا نع 00 1 ل 1 0 00 لحر

 راثا ركذو يا معالا نم شح ومس اثرا يف 3 2 لق تنأ بوبأ 0

 01 نه بوبأ نب ديز هل لا قف ع دق هنأ ةماع وم تا لاَعتَو هم نه هوبأ بره يدلا

 0 لفتغا ينارعالا نا مث هع تكسو نيز هنمأف ين ما ناك تنأ ترا

 اذا قح ديز باحصأ ثباف تام ىتح هتباد رفاح مرب مف هبلق قافق هيفتك نيب هعضوف مهسب هامرف

 هتماوس ىدح هنوءلطي اوتاف ديصلا بلط 2 نعم. دق هنأ اونطظو هودقتؤأ دقو ه هويلط ليالا ناك

 يت> رئالا أوعساف 2 تكا 0 كعم أوارو هيلع أوفقو 06 ا اوفتقاف هءاط يف اودغ م

 ةذاثلا ةليللا ءاسم هوكرداف ريسلا اوذغاو هوعماف هلتق ةلحارلا بحاص نا اوفرعف الشق هودجو

 الجر باصأ دقو هنييو مهني لبلل لاح يتح لببلاب مهنم عتماف سانلا يعرأ نم ناكو هب اوحاصف

 0 دقو ايي ارا تلي: تا ليالا هنجأ املف مهسب هيفتك عجم يف مم

 رش ءافصولاب قلو عفيأ يتح هلاوخأ يف زامح تكف بك نب تر طا ينب نم هعم 2

 00 ياو هحشف 2 نع ناحل لق ناخ ي 20-- مايالا نم

 ريالبأ راع نك نأ ولاا 2 0
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 لاح دعب جا رهدلا ءكاذكو #3 اوضرشاف م صمهدلا تدع

 هوانا رصنلاب رحأ لمر فيقذ راتخملا هنو زر< نبال ءانغلاو يدابعلا ديز نب يدعل رمشلا

 اطاق تاالا هذهو هبال هنأ يملا ن ديا 0 ةرر ويعني هنأ هنا نب ورضى 3

 يف هلو خد بيس تناك اهنا لاقيف رذنملا نب نامعالل ةظعوملا لينس ىلع يداعلا ديز نب يدع

 لاق .هيوروم نب مساقلا نب دمع انندح لاق بدؤملا نارمع نب دمحأ كلذ ( يتندح ) ةيئارصتلا
 رذنملا نب نامعنلا جرخ لاق يلكلا نبا نع حابصلا نب ىلع ينثدح لاق وره ن هللا دبع انثدح

 لوقتام ىو كلالاع ا نب ىدع هل لاقف ةرحشب افرق د نب يدع هعمو ديصلا ىلا

 لوقت لاق'ال لاق ةرحصلا 5
 كال لا ءاماب رمان وب ف 5 01د احا تك

 لاحدعت الا رهدلا كانكو *(؟)|اوضرقئاف مهب رهدلا فصع

 كوم لاقأل لاقت رشملاو ده ل وقتام رش ١ كلل انا دع هلاك 1 ةرب رف ةرحشلا زواج مث لاق

 نودحلا نضرالا لع ر 2 وحلا بكرلا 0 .

 نونوكسا نحب ا.مكحو * انك مننا كف

 كردنيتلا ليلا اين نع 5 انا كنا تملع دقو ناماكتيال ةربقملاو ةرحشلا نا نامعتلا لاقف

 اذه اد لاق م نب ىددع حيس ممل نيد نب ديو .هللإ دتعتو نان والا ةدابع عد لاق ةاحنلا اهب

 نو رذملانب ا نامعتلا عم يدعل تناك ةصقلا هذه نأ لق دقو ذئموي رصتقق مأ لاق ةاحللا

 يدع ثد 00 عم اذه ربخو رصنت يذلا رب 5 الا نانعتلا نب ردنملا نباوه هلق يدلا نا ١

 د هلتممو هتصقو هبسنو ددز ن يدغ ركحذ اخ.

 ني نمدقلا ىض أب نت ةيصخت نتا لحاعل و د ,دير نب دامج نب درر تل

 معز امف اذه ٍبوبأ ناكو رازن نب ردم نب نمانلا نب ةجناط 000 2 * نب هان ديو

 ايئارمصت ناكو ةيلهاملا ءارعش نم احصف |ىعاش بدأ ترحلا نم يحس نه لوأ يبارعالا نبا

 ءاشأ ىف ةلعاودجا دقو ىورق زهور وكدا فد دك رداد هلهأو همأو وأ نك كك

 موحللا يف ليهس ةلزتع ءارعشلا يف ديز نب ىدنع ندوه ادع 18 ّىدصألا ناكو.اهق مف بيع

 نييمالسألا نم م دنعناك | 1 انو دلما نان ده مهدنع كلذكو اهارحم اهعم يرحم الو اهضراعإ

 دقو امهر مكيف هآرآ مث هب امهريخاف بيرغلا نع ينالأسي اناك جاحعلا لاق حامرطلاو تيءكلا

 هعضوم ريغ ْق هباعضف ايري 0 نافصي نايورق امهعال لاق كاذ و هل 2 ٍهعضاوم 0 هايس

 امف ي ا ىعالا نبأ لاق ةنمأو يدع مهدنع كلذك و ةتحاود ْق هعضاف ا ا يودب نو

 ف ماشه نعؤ هنع سدح نب دمحم نع عرذدشلا نك شفخالا ناماس ن , ىلع هن ا

 مب رهدلا ب بل اودضأ: م يورو 60 انلوح يورو )١(

 ند الا 20
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 تيسس وص
 اوال رامشألا دشنأ الو * ةبابص الإ عافبالا فرشأ امو
 اقالتال نأ نظلا دهد نانظ * ام كيعل نيتي هللأ 6

 ايفاش حا هدلالاوطتدحو #* ىننإ نولوق# اماوقأ هللا ى

 زاتحا لاق سيوا ينا نب ليعمسا انثدح لاق راكب نب ريبزاا انندح لاق ديم نب دمحم ( يتربخا )

 هر[ ىلا اناتشم امم دحاو لك ناكو هم وق يدان ىف هدحو سلاج وهو نونجلاب عرذ نب سنق
 ًاباوجم اكتم ىلع دريالو 0 ثدح الو د رفنم الا ساجال هشحوت لبق دولا ناكو لا

 رد نب نبق انأ ي > اب هل لاقف ماللا هيلع درب 5 ع ' نس هيلع لبق 1ك ملسم ىلع الو

 ةعاس اب دحتف' ينمات الف بالا كرتشم بوهد لو ا | كب ان>ح سمع لاقو 3 هيلا بوق

 ينع اهغابتف اهلا يضت نا كل َلَهَق بارق انم ا يخحأأب نونجملا لاق من :كورلك افك
 كل هللا كامح هل تااقف بسشأو مس ف ىلل ينأ ىتح حيرذ 200 ىغُش لفَأ هل لاق مالسلا

 تملع ول ةيحتال الهأ تنك ام تلاق مث تقرطأف مالا كيلا يناسرأ كم نبا من لاق ةجاح
 كر ار عمل قفا د كل

 بذكي سل قداصسح ريغمكل * كلام 1 900 . تأ

 تعد حرا أ ىدص #* ' كلام مآ تيقبأ عادلا

 سق اهل لاقف ًاراهنوأ الل هريغ وأ ليغلا يف كعم تول للهو يه ةلل يأ ليغلا ةليل نع ىنريخا

 لحال كار ها ريما اغا مول“ ىوكت الق داراام ريغ 200 سانلا نا مع ةنبإلب

 تيحتأ 5 : اهفكفكتا يصو ىرخ# اهعومدو الب وط تقرطاف لاق ءوس كانع هنأال هبلقب تيهذف

 يدجحو نإ هللأو تأ يسقن هللثو مالسلا ىمح 0 نبا ىلع ارقأ تلاق 3 < اهعزاجح تعطقت تاق تح

 نب نلا ( ينربخأ ) هدجب يف هربخيل هيل را 0 نكلو دحام قوف] كب
 نعيلكلا نبا نع حابصلا د مع ينئدح لاق هيور م٠ نب مساقلا نب ىسوم انمدَح لاق ىلع
 ياهو اماف ليوط اهل دقف دعز توملا ردا ىف ينك ى اءاب هطالتخا دمي نونحملا م لاق هيب

 مث الم كلذك كف هدنع اهوقلي نا اياها نم:اهوخن فرصاف هلع انقعم ههجو ىلع طقس يتح
 لوش ًاشنأو قافآ

 اهاوس انتيح ىزبال نع * اهارداىللي احرق ىت

 اهارب م6 هارت تناك نال * اكلءلانوهءادبترفظ دقل

 اروخ ديزل لهر فيفخ هيفو يئاشولا نع لوا لبق“ بيرعل هيفو رضنلاب لمز ملا نبال ءانغلا

 هللا جملا ن ؛,١ نحلو ملا ن ١, ىلا هت بسن دقو

 م يحن يلع ةياور نم ةراتخلا ةنأما نم ٠ دل وص --

 لدا لان را نويرخ »ادع اوحانا دقاكر تار
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 0-3 يناغألا نم 2 اده يفام ةنسل 0-0

 ( هوا ىلا ترحلا)
 ديخ تبا يبل يف كملعب * ينيكو نيبلا بارغايالأ

 نباةياؤر ىفو م كل ان هيف نأ مهاربا رك ذو ياششبلا نع ىطسولا لوأ لقت زرحم نبال ءان دا

 ناك هده هنأ ينارعالا

 ريح ع ا ينبأ ُق كملعب ع ىني , كحنو نع ءاا با ىغايالأ

 في
 صا 3

 رشلاو يانلا تريخ 3 ري *# ىربخ تن |الهنيبلاباىغاي الا

 ردغلا نم تالقثم نيل الامح * اوبرقونيب د-دق نا تريخا

 ىرخ اهمادم تضاف تأ كاذإ 2: هتف م ىبلب نيعيذق تو

 نهدلا ىلع قاس ىش لهو تقدص د ام>اف كاذام صهدلا كاذكتلقو

 رحبلةيفو قحسأ نع رصنلا ير# ف ةيانسلاب وأ ليقف: عماج نال ءانغلاو حرذ نب نسقل رعشلا

 ىموع نب هللا دبعو يماشطأ نع ليش يان نامح دل هيقو ورم نع ىطسولاب لوا لية

 1 هلرأ ىذلا توصلا اهمو (

 حارب 1 ةبرصاعلا ىليلب *# يدغي لبق ةليل بلقلا ناك

 ) هلوا يذلا توصلا اهنمو (

 1 حيطاب الا لوس م هلال كوش د ينك 1م 0 ينتندأو

 || انثدح لاق يكوكملامساقلا نب و ( انريخأ ) سانطانع ىطس دا مهاربال ءانغلا

 ةرادع> ناب ةنشخ ضر يف دحو صاع يب نون تام ال لاق تبديح نب دلي نع ىنرلا لضفلا

 ىبب انم ار املف هلهأ نم مدت وهو اهاورع ناك يتلا ةأرملا ىلب وبأ رضحوهلهأ رم كك

 بوتكم اهف ة ةقرخ اودحو اذا هنويلقإ | ل 5كم كرش دف 1 2و عجرتسأو

 اهدا كيثيدع ند تننهالو تيقش 0 يذل انبام يذلا جيلا اع أ الإ

 اضع و الوط دادز“ 06 نب ماخ ةفةاح نسوا جاخ ناك

 تس 9
 اضيق اهب دشي ىليل ت 1 اذا باخم يف يداؤف ناك

 اضع الوالوطدادزا ا ىلع ل 0 1 ضرالا جا ناك

 دق( ينربخأ )قحسال هناماعملاو كح و زرج نب ىلاو ماس يا بسني لمر نكت املا نده 2

 لأ هلأ نعنييريشقلا ضعب ينثدح لاق بيبح نب دم نع يركس || دعس وبا تدخلات تفاح نذ

 هيأ ارش :2: وهو طاتخ نأ لق كاذو عيبرلا م نأ ّك داو ىلع فرشم هز دوا تاو ْ

 لاقمت تدقنا دقهعزايحنأ تنئظ اسفنت سفنتق برطلاو ءانغلا نعىليل كالغشت ام سقاي هب تححصف ٍ
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 تح رنه ىحيعم هنأق هايا 0 0 حيرذ 2 سف رعش نم يور تناك ن1 ا 2

 رولا تونذدق اطوطخ ةمصايا لو طخ ادق لمر نع الا هدو 1 لآ و علل
 ثكف هنع تضرعأوأ رح>لوانتف راجحأ هيناح ياو سنالا نه شحولا روغ ينم رفنف ٠ ضبيقنم

 نحل كلقو ةلع تاهأك ةعصأو طخ #0 يدول>ح لاط املف مايقلا ديرب رفان هناك ةعاس

 فون تتيح حرف نإ نق هللأو

 ا 0ك 5 3 ا يد رمت تأ 0

 رودا بنحلا 2 دقاك ميلا كح ءادعأب تردو

 لوقأ ثيح الوق هنم ندا أو هاو رمال )اقف 0 وهو لع# قاف

 حارب وأ ةيضاعلا 0 #* يدغب لبق ةل لقا نع

 حاذلا قلع دقو هبذاحم * تنايق كرش اهرع ةاطق

 لوش ثيح ححرذ نب سيثهللاو را هلع ت تابقأ مث ةهينه هنعتكسمأف

 نااكوهو ناك دقامل واَدَح 3 لاب ىيع نذل يناو

 نايوهو نيل سيح قأرف 7 ةلملب كاذ 0 ادغا ولاقو

 ناحناحن ءنآالاكيفكب < قم نوكذاي هذ تنك امو

 مث هيدي نيب يذلا للا تلبدق هعومد تيأر دقو تضاف دق هسفن نأ تننط ي يتح هللاو يكبف لاق

 2 وما عرتت هكر ءشأ هللاو انأو قل رسسل نيحأ لق

 تب ' وص

 حطابألا لوس مصعلا لحي لوقب * ىنتيبسام اذا يتح ينتيندأو
 حاوي 1 نيد تفلخام تفاخو #* هلمح ىلال نيح ينع تءاس

 تدعو تفرضنأو ىنع باغ و2 ا ودع بوف ةييظدل ٍتحنس مث ترداغام ترداغو يورو

 دل ال هلاح هند> وق ماعطلا ىلا 00 هإ عنصل 000 آما تءاحو هدحأ ض هّتلطف دع ن

 ءرتأ يرقتن عب ؛أرلا مويلا يف انودغو هدحم رف انموب هانماطف يبه لع ءاحو 0 كااثلا 31

 هول سف هلأ 0 ةراححلا كلت 0 تيم وهو نشد 5 راححلا زبك داو يف هادجو تح

 يب هالو لج نم ةانف قدا صاع ينب نم ةعاج ىنتدح 2 معها لاق ديو

 ءاكبر ا هلع نوكبي يلا نايتف عمتجاو هبدنم هي 9 را راع تجحرخ آلا شارخلا

 ع زج موقلا دغأ ناكف مودم اس نب زعم 0 مثرضحو جيش يشأ هلع نوحي

 ل برع 1 0 ينكلو اذ ا نأ انماعام لوش لعحو هيلع ءاكبو

 لعدم رخ خأ نأ تملع واو يدب نع تحرخو اهحوزف يلم ةفاحام ةيودحالا خبقو راعلا

 ةك اب 3ك 1 يؤر اف لاق كلذ يف يلع ناك ام تامتحا الو هدر ن 1

 دموي نم تيم ىلع اك ابو
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 ءامحس ىلب امو ناحل او اغلا ةيحاب يلا لحجر ع خايش آن 0 نع

 حنحت و اهلا لدعفر ااا و هل تعفر دق ةم.ك وه اذاف هل ةغب يلطيف 0 ضرأو ةارملاو

 لحرلااذه أولس تااقفمافع ر ا اذاؤ يا غو مهلب !تحارو كرف لأ تالاف هتك دق ةأرما اذاذ

 نه ةع ا ىلا 2 تادف لحل اع | لخدا د تلاتف دو ة.حان اقف قا نأ

 نيف تلا اهيا تلاق انس انو خيش دل

 شا: رخأ يان تاّقف ل 0 يف يأف تااق مّ دكا تا اع جاب تاق كانه تب

 ىلب ت تاق نود لا بقابوو حولملا ب سك هل لاش مع ىف 1 تثتءوس لهف تااق م تربع 0

 ناالا لقعيال سشحولا ع «نوكو فاشل كلا يف مهي هلا ترظق هتتاو كر هببأ لغو د
 رواق اذان و ناب ا 5 لاق | مف اهلاق أرا اهشا دع لو كبف يل اط لاشي ةأ 5 0 هل د

 ا تاق اق هللا يتلا ةأرملا 55 1 تاقف 0 دق 0 نا 0 تي تح ت 3 1 ينبع ر 31

 عجارف لقتسم سيق لخر قم د 0 يرع تيا

 عئاضأ هللأ طفح ناوه ن و ع هل_حرب لق: 2 م يسفنمب

 هيلعةمٌؤشملا ليل انآ ت تلاق كليم امو هللا ةمااي 1 نم اهل تلقق ابن 0 م حل

 يرهوجلا زيزرعلا كديع كب 1 ) نرخ ( هيلع اهدحوو 0 نتخاو ف هل 4 سنا وما ريدع

 قرح ةرامت نب تاع نعيدعن 5 2 لاق ةمش نب رم امدح الاقي ليلا رصن نب بديحو

 0 لاق [تق هللأ دمع نع بوبأ نب مهار .| انندحو طبقأ ن نعيرععلا 2 ا نع نامع

 ىلعت ل لسموبأو يمصالابحاص متاح نب دا رصن وب رك دوةرام نب نامع ن ع يدع نب 0

 2 هو اخ نا مهريخا ىرملا ةرامح كب نامع نأ صل ىلع مم ديزي يباعالا نلاو

 انف ايف كم ىل تاخرت نونخا ىف سب يرشد لا سن
 وملهللاو خيشلالاقو عج أو ريعتساف هنع مان 5 صهاظ ريخو ني 51 اذاو لاحر هل ةوخاو 0

 هلثم 2 9 6 ا هللاو هموق ن م أما ىوع هاو يلا مهحأو ءالؤو ل يه يف ربا 2

 بهذف هريسغ نه اهحوزف ريا رووط كعل كيم اهحوزي نأ اهدا اه سعأو رع 0 نأ 0 ف

 26 هشفشو 0 ١) ضعب لح 3 هأن دقو ها ا اع اد>و يفانفلا ْق ماهو ليخ هةلو ين لقع

 عضويف ةماعطل 0 90 هلا بهذ نوح 0 قا ملا يف م6 وق هلي ان 0 اءطشإ نأ و

 ناك ىلا نم يتفىلع نو هلءرؤل» نأ مهلاسف لاق همك 4 ءاح دنع اوك اذاف 0 9

 لاَقو هلع ىنادب 1 هتلاسف هتيأف هريغ هنع هراعشأ د الو هب االا قاد هنأ اولاقو هل فد

 كِتننأ عش لاق ناك ناف 00 هيلا_ هاذ 1 يدنع 0 ل لاق رعش ا هرعش ل كك

 م نا الأ تدباف هرعُش بهذ ىنم ش كل ُْش نا هنا كش لاقف هرب ال هيلع و لب تاقف هب

 نأ كدغوتيو كدديت هناك هبا<كنأ هرب االو اننات نداف يراحصلا هذه يف هيلطا لاقف هيلع

 هرافن نم نكس 5 هتبأر اذاف الحا هظملاو هع كل افراص ساجاو كِنع ورب "لاق يش كيمر

 0 اماما اتت | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 010 02 02ةزةزة2ة 0 0 ة2ة2ة2ة><7>707>7ة0ة0ة2ة2ة2ة2ة2ة 2 202 ااا ب

 همسي فهن بحبببببسس سس سس صل صب ل م لل يبي سف .  .نييميييييلبابسل
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 أ ينكلو كف نسأل #3 كلاه سس هلا نأ مه

 هل لقو ماللسلا هغابأ ا الب وط ءاكب 0 تايب لا د

 0 كريغ ناك ام 0 ذاك فر نا 'ء

 !ينخ كنع يرابطصا يفةراىم 7 ىلع كنف هللأ هاضءام ع ا ريص

 لوي وهو ا 0 هناع ًاشغم هيحو كغ ل طوس 06 . اهلاح خا نيديلا يملا هغلب 0 لاق

 موق دل موقل امداحأ 4 يأ يرذملاةورعات -

 6 ويلك يف تيم انأاهو # ًاحيرتسماثوم تامةورعو

 نونحمال رمدأ نك ع نال ىو نب نوع ذقت لاق يلودلا يب 2 5 8

 - ةبوص :

 اهعرض: ىلقل ودب الو يانم * 1 ىلا ايدلا ةئزاا

 ابءيق-حصل ئوهأ ن 53 وادع 37 اهعا ول كاؤَعَيَو 3 ةأدق ىرعل

 امرا [نك انج تكن واو #* ةعاس ننفمتلا كركذ د نع تربد امو

 يبلكلانب| نعحابصلا نب ىلع انادح لاق دعس يأ نب هللا دبع انثدح لاق ىلع نب نمحلا ( يف 1
 ىلا يت ؛ ند دملا دلي نرمادع نأ فئاطلا نممدق الجر نونا 5 حولا كأس لاق

 دك اراد داق اهم هبدح هل لاقو نونا اهف رعي اهمالك نءو امه تافص هل فصاو !ن 0 |١

 اماعبذكي هنا تلاقو هتاسوهتمتشف هبام تفصوو اط هب 1 كنأ هفرعف هامشأو كئيدحل 0

 اهانإ هناقأب دس هيلا ءاحو كلذ لجحرلا ل عفف فص مك طق كعءم كحك م امناو هلعفب 0

 رح 0 يلا هلقع هللا بوكو ًاطامشذ دادزيف حولملا هب 2 أي هريخف هلئاسن لعحو ةيلع ليقأف

 00 ءهاكحب الكرك رع وعر كانت هل امسح هان[ ان

 اوه 0 0 صاو #* ىضذغل ءلاىذ نكاس 0

 [عوع لا 0 اع ياوح #* اعاف لاء_كلا حرلا تي اذا

2 

 ادعؤص ل أرق

 امييح ناك ثيح نش لك ىوه * اعاو تديجلاب ديح 4 نا

 امي سع تنآو يسك ىل رادب # احرط٠ كت>رطزا يللا ءال| سسحو

 اهونذ يىليال رومخ.و انه * اهصاقتلاو اهمتش قيال لالح
 ءانغ متل هيفو هتقيرط رك ذي لو رس نبال رعشلا اذه يف ءانغلا نا دلل د1 6 5 دف

 ءانغ هنفو لاق نوح لا نا ىدع نب متيلا ره

 كس وص
 لختلاف نادو عازجأ نم عزجلابو * لثالا يذبب رازت ىل) نك 1

 ىلتق امه لخادق يح نأ ىرأ #١ اهنا ريغ ىرت أمبق انل قيدص

 ةرامع نب نامع نع يدع نب مْيِطا نع يرمعلا انثدح لاق ىنار 1 لاق يم (ينرخأ)

2 90 
 كاع هس وحسم

. 
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 اهالغ ىلإ تمشأ اهباشم « كتاشفاطعايف مويلايرأينا
 ةروعذم ةيراه اهودع 1 أودعت املا رظن دقو اهف لاقو لاق

2 9 3 

 قيدصل ةيشخو نم مويلاكلا © ىتاف -يئارتال ل هيتنإلا
 قيشب هأ وح نم يداؤذ لعل + ةعاش تلت و يل هبدايو

 قيلط تملعول ىليلل دا + اهقانو نم امةلطأ دقو رش

 نا د نبحلا نب دممو مم وبأ رك ذو ةاورلا نم ةعامج نع رص وبأ ( ركذو)

 ىرامكنقند ١ نأ 7 كاعد يدلاام هل ناقف 5 ىلاق بلح ب نأ يعرج ينارعالا

 كفعاسنف 1 3 | 0 0 نأ ف كل له اتا نم 2 شخ 5 يبل ىوطه يف

 م كاملا لق هدساو سالو رطل كل رول 0

 دكا 1 ائيش ا رام لاو ينجيأ امل هتعمسو ةيدهاشو ة داو ع 3

 هدحأ مف .- ولسال بتاعي وا جمس 0 يش ىدنع ام. حبش نأ تدي دقلو ًاقلع يابو اح

 لوب ًاشنأف انل اهفصف هل نلقف
 دريم لل حدين طسوت رق © اهناك ضايلا :ةصلاخب ءاَضس
 دعا ةلطع لاطا نان دسأ و> تاذ ن-ابةم وسوم

 دع الكا ون نع عسا * ةلّقم قرقرت اهبعمادم ىرتو

 دصقش ماكنت ناو ءاجلا ىمحب * تذوعن مالكلارث دك د

 نوح رمصأ أ ستاد ءثلا حقنمو مالكلا نسسح نم هللاو اذه يبارعالا نبأ كي لاق

 لاق ءانغ هفو ا

 اضيق اهبدشي ىلا تركذ اذا * رئاط باخم يف يداؤف نأك
 0 الو الوط دادز, اش يلع 0 متاخ ةقلح 6-5 اخ ناك

 يعذحقلا نع - 2 انددح لق ةيورهم نب مساقلا نب د# انثدح لاق ىلع نب نسحلا ---

 مع لات 06 اهلا ىعدوت لوف ىلبل 0 ماملالا ديرا يا هل نونحملا ةريشع نم لل->ر لاق لاق

 لق مث كعمست ثيحب فق

 تس وص َ
 ىكلو كم سال ع كلاع سكلا نإ مع هللا

 2-0 افلذ. تنقيتساو * رضأدق يت سفنلا كت
 ا 2 ىلا لع هم

 نسحأ دقل ىيلاب اط لاق مث اه اع فةوف اهدحو يتح ةولذ بقري لزي مو لجرلا ىض لاق

 لوقي يذلا
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 يب نولحترب مهار املف اهموقو اهحوز اهب لحر دقو يبل ناعظأ ىلا رظني ًاراتسم تفةوو لاق

 ىرأام تلعف اذاف مهملا رظنلاب كبام ضءا حورتيل ًايفختم كب اكح اعإ كحيو هوبأ هل لاقت عزجو

 ,رارظنا ىلا ليبى لاقف فرصناف وا كسماف مهب تريم نا كمد ناطلساا ردها دقو تفرع

 لوق. وهو فرس هناف اي فرصناف كاي الو عزاح ريغ نك اساناو نواحري

 تسل وح
 ليلد كيلع تضافزا كعومد * امنا ىلا نيظي يتحعمدلا دز

 لمي ضيستلا بيج ىلع نامح اواي مون. نيعلا عوءد ناك

 ينأرعالا نبا نع هب احصأ ض١ نع دخت نب قحسا يدشنأ لاق نايرملاز ب فاخ نب دمحم قرح

 كتسوص نونجعءلل
 ًادر اهل عيطتسأ ال اهحلاعأ * ةرف زرح تأفطأ قيل تيلالأ ]

 12 ايمو .اهادمل تدجو * التمس ىو جيرلا اذا

 آ ًادلح ىنبسحي موقلا ض-١ 5100 ى وهل! ا ىدبيناكدق دبكي ع

 قحسااهاور ىلا ةراتخلا ةثاملا نم وهو هدئاصق ضع يف ةمره نبال يوري ةصاخ كلاثلا تيبا اذه

 نأ دبع نيتببلا نيذهيف ءانغ ر ا عضوم 2 0 دقو *# يوولا نم م يلبس يأنلا نا م طافأ * هلوأ

 ةديصقلا هذهيف اهو ليق' نان ةظد> هرك ذام ىلع راتخلا 1 و يلذبلا

 ادهح امهئالخ نع ل ناليس #* يوللا دح:.ىوطلا ينامي يناو

 ا يجرت اذامو * فيصو عبر نم ًادح هللا
 ادمحح ةلزنم ناكرلاو بحصللاو # ةرق شيءلل نأك دق هنأ ىلب

 اذكت الو ًامؤش ل نفلخي مو قاقر * ةوسن ركذ نمكقنينأ باقلاينأ
 ادم ع هاذ الا ولضو 8 قع لويدلا نحو نخر اذا

 ادراطخلا درت تاثعو فداور * اهروصخب حجرتالطيع ىثم

 ادمج ردغ اذ زقلا بسب تثالو * اهقوف ةيرماعلا ليل زتهنو

 ادرولا ربنعلاو ناحيرلا ىدن نححم # العلا اهرئاقضىردملا كرح اذا

 ةناملا يف امظو نونحلا زاخأ عطقتل العن هللا ءاش نا عضوملا اذه ريغ يف ركذت نيبيلذولا لاو

 لاق ةظحج رفعج نب دس أ ( يرحا ) هللا ءاش نا اهاقراحإا 5 ناغأ ةراتحلا تاوصلا

 مها نب ح1 نع فلتر دح يرشاو ىدع نت مييَطا رك ذ لاق نوره نب نوميم.يندح
 امب اهذو ليج اهاطن رق ةيمظ أداص دق نيلحرب ن ونا دج لاك يدع نب مطا نع ىرمعلا نع

 يمنغ نم ةاش اهناكم اذخو اهالح امط لاقو هانيع تعمد امطابح يف ضكرت يهو اهلا رظن املف
 لاقو ةبراه ودعت تلوف اهالخو اهاطعأف يلبإ نم ًاصواق اهناكم اذخو هربخ يف نوميم لاقو

 امطاح ىف اهار نح نيلجرلل نونا

 اهالغ مْ 3 امش ل اهلا يف * [زيحا دق مويلا - يحاصاي



 (ة)

 يف ءانغلا * دغ يف هيلع سمشلا تيح قي افا هب ع اقعم ههحو ىلع طّةس و

 نعرض وأ 35 د يطسولا يرحم يف قاطم كوأ لق* ناححف نب هللا دعل نيتيلا نيذه

 هفرعيال اكو هم أحيعتم هلع فوق هنق ططخم ن نا لمرب وهو 0 0 ها نأ هباححأ

 لوم ًاعنأو هيلا هسأر عفرف ي أ كراع ه4 لاق

 انام كب -نكب ال ىنعكاباف .* يباضأ ماييلا ءادلاو سانلا يف

 ايدإ وع ليل ناعطأ 0 ةادُغ * اهعومد ينم نيملا نوف ناك
 ايداص نيوربي مَع لحجم ىلع لزب حضاوب 6 تو ردع

 ورظني اوقف وف -نوتحملابا ورم نمل اها نءارش نآ:ةيوازلا دامت رك د لمح ىب دلاخ ( لانو

 0 ًاشنأف هيلا |

 انناع اناوه ىنما دقن نع © اود نع نو كاك راابكألا
 ًايداو ناجحا ضس انيلا حو * اندنب نامءت لاس له مكلئاسأ

 ةديصقلا هذه يف لوش.

 ايليت امل يومها ىلع * امتع نادو رصق يمامحاي الأ
 ايلاخ تكول نيدلا'عومد ىلاتأ + نك 1و يك طسو ينامدكي اذ

 نس ١ ءانغ ةيولع نيّبلا نيذه يف ىنغ

 الاعالا قارا ىليل هب ىل# # نا ريغا يحال يفا هللاوف

 ايداعالا ىديقمو يانا ضايح * يمشجم ىلإ بح ىبيلخ ايالأ
 ايناللع اءجسا مث امكحعاب واب ناي رعدفلاز ذا البو

 ايناعتاف يضغلا فارطاب اقال * ايدراو اعرطتسا امنا ناف

 نونجملا غلب هدلب ىلا اهب ليحرلا دار ا ىلإ جدذ نا موثاك نب دلاخ و ور ونبأ ( لاق )

 تس وح : لاقف اهب داغ هنأ

 لفاغ كلن ا فقال 2 2 تع ملو ىليا نيبلل ةعمزم |١

 لئاز كلل ناىللب اولازو * ىولاةبرغ مهب تطشنا 0

 ريشق ينب . نينا ينبدحو دلاخ لاق رصن وبأ ( لاق ) يطسولإ كذا لع ناحد ناري

 0 هللعب 7 هلا لخدف كالطا يلع ىف أ َقَح هلطالخل لق ادد اماقس مقس نودحلا نأ

 كلر 3 جششيو ءاكب 2 ع تايالا هده دش

 هئامت عطقت مل اديلو ىلياب * ااه ط يذلا بلقلا اه أ الأ
 هال ًابيطوقلت نأ كلا_ط يادكو ن وفم ||قافادق قفأ

 همراغتنأام رغهىليل يأن يرت * امك ءاّرعلا بولسم كالا

 ةمداقت ادع كيت الو متت * ةملم ىليل كيبنت ال كدجأ

 ( 3 ”يناعألا 2-0
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 تددحوف يفت ء ايف> قح هتعبق هم برهو بد ير هنا 5 ا: سح ىنيع ُْق دادزي لح 1

 مْ هم لكأ 00 هنطان ترهو هلة تأطخأ امس هرم 0 هل هعرسصدفؤ هيلا

 كلذ 33 انو بئذلاتق حاوي 00 هولش شت ىلا هتءح

 أريص 9 هللا ةءاشاف ىلع أريصفق 3 1 انقل 2 5 : نأ هللا ينأ

 ااا نفر الو راع ىل كاف * .فخاالو اننع اذعر لك يلا

 اريطأ شح ا ل اذا ماسح #3 مراصو نيدح نصح مكلىدنعو

 ارفظااو بانل هاش[ يف قاعأف *
 ارحتلاو ئذلا ةحبم ىهبس طلااخل

 / 7 . مح
 ةضور مسا ؟ريال !نع 6

 يحبنا دك نيدو لاذ ءءاراف

 * اهز_2 موك ىف يمهس تقوفف

 ارتولا كردي لق 0 نا ىلش 2 يوح ىشو ها يظيغ بهذأف

 ردت نم غلب والاقَو و هبدعو 3 رع كك جفر نأ هشحول لق نونحلا غا أب 0 31 ) 3-6

 كلدب هظيغيل لاَ اه.سأب هوو و يلب هب 2 ىعدبب نأ حوملا كب نس

 انا اهاف تابقدق شرءلايذو 2 اك ىف نك ناف

 ايئارو نم ًاعبصأ هنمنورسشعو 2 3 يبا 2 3 دهشأو

 ايل تلذب امو ابك تجوز نب * اهي 7 لا يوللا رع ربا :
 حابصلا نب ىلع 0 أف دعس يبا نك رم كا هللا دبع 0 لاق ىلع 0 نسحلا ) ينريخا (

 بعشتي قإرط يف اورق مهل ارفس نودبري هموق ن ارم ةانعاق نوذجلا جرخ لاق ' كلا نبا" نع

 ةهجحولا كلل ل هعم | وادعي نأ مهلاسف هد ص ةدايز | مقو ليل طدر اهلزس عادا لا 10

 لاقو هدو يضش اوبأف

 ” 1يىإ

0-6 

 ريع 0 مامذلا نا داود هل ربعل 0 ا

 ريعلا نهكأ ن م بحاص ىلع تا م رح مظعأ كو رمال بحاصالو

 0 00 تلو اذا مع اك ةأدعلا 00 هللا افَع

 يعاش | نع لش فيفخ قراملا 3 هقو نك نع يطس و اب 0 في.ةخ حرس نال املا

 تاك ناك نونحملا 93 ا نك ينابيشلا ورة<# يبأ نإ ورم بر 6 دو ) رصنلاب لمر ةيولعل هشو

 تفلاه ئَد هيون داحنو هن وعل مهو 5 لع 0 يلغاتي هلو 2 هر يف ند هل باص عم اسلاح ةليل

 لاقو اعاق تثاوق م 0 تناك ةحررس 0 ةماهح

 هس وج

 ملال يناو يبت اهفلا ىلع * ةمامح لياحزج يف تدرغ دقل
 ماما ءاكملاب ين ةمس ا اقشاع كنك قاتلا تاو
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 كس وص ْ لوي ًاشنأ مث
 يلغش هاف“ كليم نك 7 يوسثي دحلا مهف 0 تاغشو

 ىلقعكدنعو تيبت دك شا *- 2 1:ىدخ طل ميدأو

 لوقي اش أف بواحت همامحو عيب رلا مايأ يف داون نونا م سم منيملا لاقو ةيولعل ءانغلا

 0 -كتملوص :
 بيبح كافج مآ افلإ تقرافأ * ايكحاب كلام كيرلا مامحاي الأ
 بورط نوصغلا نيب يجضلا فوته #* ترت ال قوشلاو 00 كاعد

 بحمو دعسم لكل لكف * اهوصل نأ دق اقرو بواجي

 صاع ينب نم كاجر يندح 1 لم ندفع 053 قس ولا يرجي يف قلطم لوأ ل اق: دادرل ءانغلا

 هتعدق نونحلا ىلا اه هنا ولا تلسو اك ىلا 0 عاق احرص + اعاأو لل كد ١

 ا( فا ك1 هس موقلا م ادام ةليل لك 2 0 رجلا 3 هع ف ةلل م

 اهمامح موي لك وندي ماطا نم #-ة هاه تن هارب ع
 امهالككيلع مرحب أوعحري قم 0 مهنا بكرلا حد نأىلا عت

 لاقف هداع نحيف يبل هدعت مو م انو هم 5 د 3 0 ضرع منيا لاقو

© 

 تس و ٍ

 ان ىلا ايم ير 0 0 لمشب ع يهحصم ع 0 ليلا ام الا

 رحاز ريطلل سيل نكلو ىف لاب ف تر اد[ عر تلاع داو

 رباقملا امدغدق | تى * ان ناك ىلا دهتلا ََنَع تااحأ

 يعاشطلا نع يلعسول« لقت يفاث مال ءانغلا
 رباصانأ الو ينبا كولا الو * ةحا 8 لا يفامهلاوذ

 رطاخ اخأ راطخوأ ماس 0 #* ةل ا هللاوو

 را 00 اك دع + اب . كان قرعما ذإ 0

 رفاو ينملقعلاو يوقلا عيج ب ىنتك رى تمراذا- :كولف

 رواجتلااهانج ماي أثمرلا يذو 00 يابن نكلو

 *#لاج ا 1 تقام # اننيب ناك يذلا | دولاحبصأ دقف,

 رداقملا كيلا ىنتاسو يتاح * كلاممأاي تقهر دقل .يرمعل

 أ نب هر نع لي زأات فورعملا ىئاهصالا هللإ نجع د ىنثدح لاق يمع 5-7

 ا ىثيأ نونجمالل |يق لاق ليقع ىب ضمب ينثدح لاق لاق هيبأ نع ينابمثلا ورم
 ار كك 2 ينج ام لاو لاق اهاوس نكلو كدنع اهلام انفرع دقف ىلبل عد نفت

 ترث ذو هتلمأتف 00 امظ أ نا يدنع هّنساشل اه 0 نع ذاو وع ع نم طقسالا ىليا
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 ان دل ول © لزم هاما نأ ياكل رخو
 ايمارملا ىليلب يعرت يونلل ام * تضقن ادق نع فيصلار وهشىذهف

 قحسا نحل ىلع يسيعذابلا ريم زوجت هتعنص لم رلا نم نحل نيتيلا نيذه يف

 0 عك نالأىلاو دالا اك ساراخاف كذ دق ثيدح هلو * ارو داغ لاملا نا ٍيوامأ 4#

 ا ت5 للا الا دق لك ليا وحتا ناو اكلاو نءاثلا يدان ف ريشا
3 

 ا ته كيوم يح عاب رادو >2 علا او ناكك واف

 ايلابح ىليل ميرصت يف ظملا نم * مهظفح هللا نعال مل اذامو

 الاب ا هللأ دعل 0 ناو قشدع تيقعأ ا أ يذلاتنأف ا

 احل يرالا تيه أموضن ير يدعالو قيدص نام كل 8

 الاج لج نأ لجر ماع
 انلاحش نع يوولا عراسي ا

 ىتتيارءاصفلا ضرالا قدر د اذا

 نكم ناو انيكك اذا ا

 1 ةكيم ناح وأ يقأو 27 قفاوام اي الا ند بدأ

23 

 دبع

 د

 2ع

 اف ا 5 2و ع اهروزأ نا لك ]1 دا
2# 

2 

 دي

 ةبقر رحسال نا الا رحسلا يه امر مدل ل يف ولأ ال يناو *

 ءانغ هيفو نوئححملل رصن م

 تحسس و
 رضا ق رولا اهفارطايف تدئيو * ا[ قدح يديداكت

 ورمجاها سيأو ورم هي :تحايا * هيل امح قام تلقلا ان

 نم نب دمحخ ( 0 لقت فيةخ قحسالا هيف 0 يءاشيلا 3 لوأ ليقث بر ل: ءانقلا
|| 

 0 نم ةعاج يندشنأ لاق ىدع نب م طا 3 هبال نع قدحسانب دامح انمدح لاق .مهزالا ينأ نبا|

 ةيواقاةتقج ناك رمتلا يدب 3 يتفقان حولملا ريق ىلع ترقع

 هك ارسمالابو شامدغةادغ #* ىنناف اريقع ينوك اط تلقو
 هبراشدبال توملاف“يع سما لكو 3 محاز 3 هناي هلأ كب دعب لاق

 هبراضم لشنال 7-0 دايحلا ل داحتلا عالط تك

 لاق نعم نب دم ع مارا نع بييش نب هللا دبع انثدح لاق يبلهملا رصن نب بيح ينربخأ )

 يف طخب سلاح وهو ا تك از مد يف نم الخ رب داب

 بعلو هيلا رظني وهو هيلو ةهظعبو هيطاخم ل هدنعت سلحو هيلع مف ىصحخلابث عي و ضرالا

 اداوج يحراخ ل امأ يأ لاق مايا هباطخ .لاط اماف هن 0 هرمش دق ركفم وهو ناك اك هديب
 ْ يبو بللا كركشم لقعلا بوهذم ير 5 يناف ينرذعاف ىدلكت كنا تملعام ىخا اب هللاو هل لاف

| 
| 

 تاسالا 0 هانرو هر 3 لع رّقعف هشحو وهطالتخا ل اق تامو ا ري نود تا ليقع
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 ه روش نمد تدب تلمع هسأر عفرفةكارالا

 اهم6 اضخو ل كراز» * تدعاب كسفنو قيل لع

 لوقي وهو هنود ند هنوغل نسسح يس |١ اف اهدشني ةديضقلا واو فدا ءاظلات رفنف لاق

 اممسأ ةبابصلا يعاد .نآ- عزجمو + .اينئاط ضالاتات نأ نسح اق
 ل ا وحل دس ليا نك + امر جز اءاف ىرسيلا يفيع د 0

 اعدصت ا يدل لع 4 ح أ مث أ ركذاو

 اعمدت كينيع لخ نكلو كيلع * عجاورب قطا 2

 اعزعار نأ ندل ومناودلا لس هتالذاع يضع نر
 املطتلا تارظانلا نو_لا هيلا + تعرسأ نيءادرلا يف يشك حار اذإ

 هلوقب تاثمتف هيلع ايشغم طقس مث لاق

 رانلا دقوم الاو ماعلا الا * تسرددق ىلا طقس ىلياراداب

 زاد قعروا هئفقو نماو» قدس اذك توع للرب هدا اها
 ىرابلا طحوشلا حدق تحب مك * اهكرك ذمحالا داع كل“ اظعوبأ

 تئدحأ ام 4 تلقف قا قدام نب لفوكالا تلق هلل 0 نم لاقو ىلا ٍهسأر عفرف ظ
 لوش يندشنأف 0 كمت يف يدع

 اهروراال ادعت 8 ىلع * اهريمأ لاو نا
 اهرود 2000 وىنأ 0 مهوبأ لاحر اف يدعوا

 افرتساو ايهددي شو د اهمحأ ينا ريغ مرج ريغ ىلع
 لاق ىلع نب ندحلا ( ينثدح ) اهعم يذق اهقحل يت اولا قوما ماقف ءابظ هل تحاس مث لاق

 صاع ىنب نونحم لاق ١ لاق ىاكلا نب نع حا ا نب ىلع ينثدح لاق دعس نأ نب هللا دع ا

 ١ اسالتبأ نذل ىبب البق * اب ينالتياو ىريما اهاضق

 ةلمللا كلت ذنم شحوتق هلع س ا 0 ف أل لا ا ل لكلا ىف ىدو

 توصلاو و ةرافشلا ا 0 تلا اذه اف لاق ىلا ةديصقلا هذهو هبحو ىلع شحولا عم بهذو

 كلذ نف اهيف ذي تايبأ ةدع اننا واهتم نرسل 0

 ات
 ايلابللا دال تب 2 كا 1 دع هللا ”ىلايللا 1

 نار ومال نادك ناو ىه>وب * يرد تم قلص ذل فاو
 اي وادملا نيطلا ايغأ احشلا دوك اييعأ كيلوا كارت لك

 اهيادم عشت“ ناك وأ 00 * اهمسا قفاوام ءامسالا نم 0

 يف زء-مناعل فيفخ جْزه تاسإالا هذه يف

 كتيبوص
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 بيرب نيرطانل فرش 000 ىلا اذ | يتح يندنمو
 3020 ةارترطاا قلإ كبانأ © مرطب وديا تفماو تدددص

 قباس نب ىدبم انثد> لاق ينالغلا اب ركز نب دم انثدح لاق يعازلا دمع نب مشاه ( 20 (

 0 اهقلو الحار ىليا يح فداسف هشحوت ىف ىم نوذيلا نأ سماع ينب اشم ضعب انثدح لاق

 بارتلا اوحسمو ا ذ ؛ىليل يح نم نايف لبقأو ههحو ىلع 57 رخو قءصف هقاعو اهف رعف

 1 هاما تلاقو هب هناراأ 1 تقرف ةفقو هل فقن أ ّ .ااولأ سو ثرودص ىلا هودنسأو ههخوا نع

 قاما كتيلع ارم. ليل دل ىلوقف نشف ىلا: يح ذا ال.ةمال ةنالقإب نكل وهب حضقا نا زركاف

 ةدياولا تضف هزم ىسفنب كتيقول ثئاد 12 1 لرد تدجوولو هيف تنأ امىلعز :نعا كل لوقتو

 نه تنأ ياودو 5 تابره اهل ىلوقو مالسلا ام أب ال نيلحو قافأف اطوقب 2 هيلا

 لوقيأشنأو ىب مث اليوط ءالبو اقول ءاقشيف ت تاكو ل هل وكلك ولي ينافوو يتاح

 دعب اهلواس يف نكلو بيرق * اهؤوض نسشلا ئى ناكل تا

 داكار م ىلع * ةحفتب اهنم خرلا انتضراع دقل
 درو و باود ”ىدعاامو  ءانآ تضم دقوا لع 2 تل

 اودش ا نوءيطتس ول ىنودشب * ةلوعب 5 ىديالاب باقأ

 هالو اع هاا ىل لتعألاو» < ايراع ىلتسلاو دل انألا قب 7
 دق الو نادال تاون كذبا < قبعرو ىعاطقنا ىف ىلام يايدا

 دعولاه لق نع بور ل اح 3

 كب ءاقشلاىف يدح ,لثمالو *

*# 

1 3-6 

 داح ينال وذو دددح ند نا اذا

 اعرف ادعو 35 ىنيدع

 قيلك الو موق يلي دقو
 فاح لك مشل دودج ىنتْنمغ

 اا ع ترج يدان قر لكوا لاق لوقب يلدملا ةرتعوبا نك اح قي دخا سما نأ لاق
 ليلا ب فاذا: ةلمدحو الاس ةيرضب اهون ناك هنأ ههحوت تيكن نأ

 تارتلا لل نما كفو قنا * ليلا تح ىحأا انالك

 باصم موءهم وهف يباقب # تن مث كداؤف تلبخ دقل

 با:>ا يوسدتم مايالا انلك يدرس سد ل

 لفوت هد>و ا هلرب ظ هشدحوت نس اذه ناكو هلع يذغو ءادعصلا سفنتف لاق

 نيأىلايردنالو دي فل انو ردح لت ننقفهيع تل اسف ةلدادلا تدق 0 لاق قحاتس نإ

 111 يس انإ ىلع ةيتاتبت دك اذإ يح ناك نم ةعاج مو يورإلا دصتا اكون تجر فت راص
 يناححأ بجسف دك ارالا كا لاخ نم يري ناسنإ صخش اهيف ءاظلا نم عبطق اهنم ادب دق هميظع
 يايننم ا 8 8 ع تا 0 ىلا نود هنأ ت تفعو 52 هتف رعف كلذ ن

 00 2 ا اكل لع ترس وح تقرت هك ارالا سا ىح اكدر يتما ةدرخو
 كلل رع ىف يآرب وهو ديدش لمأتب الإ هفرعأ دك أ رف ل ىلدب دقو هب اذاف ءابظلا |



 00 كك كك ا

0 

 انضقلامتولا كارانفلل ىذع +2 يسلك كارا
 ايلاااهدتع تقلاف تمجتسالم < -ايلئاسن اموب ةاتراخ -كلاق

 اد ما نونا ةفص تقدصأ * ةقداص تلقالا هللا كرمعاي

 تجوز ايا لاقو 1 كيلا امأ# ىورف هللأ كرنادشن ىوريو

 لقلب :ةاءالاوأ وع ادع لاق

 هم
 - تس ومص

 حارب وا ةب صادأأ ىلبلب د يدغإ لبق ةليل تاقلا ناك

 حالا قلع دقو هبذاحم * تتاق كرش اهرغ ةاطق
 0 1 ىلاو مهاربا 0 تدسلاب لمر هيفو ورم نع ىطس و أا ليش فريفخ ىملا ىحيل ءانقلا

 |١ شاع نب هللا دبع ينادح هريخ يف يدع نب منيطا ( لاقو 0 ماسل ليث فيفخ هيف شيح لاقو ىملا

 انالثر طم لا مادو هانعمرا عيب ريف اديدش ا رام أ رطم لاق صاع يفب ند لحر ينثدح لاق يف اذا

 2 ا الحر 2 رف يدا ولا لع نوحع ىسانلا جرخو و ىلع عبارلا مويلا ىف انحبحأ مث

 هسأر عفر م تك اسوهو اليوط هتلكو هتظعوف 0 هالَخو سلاح نورك وع اذاف هلدصقف هدحو

 ر>و ادب هاسنأال نزح توصل يندشنأ ع كا

 كتتورص

 بوىع قلَعَم وه هل تضافو * ير ,حذا ليسلايناكبتساف عمدلا يرج

 بيرق هيف تنأ داوب نوكي * هنأ تنقيأ نيحالا كاذامو
 بيطيف مكيط ىتات مكللا * ىهتلا اذاف مكن 50 وكي

 + <سيحل هلا[ نأو لإ 2 يلي

 تبيح كيلا برطي و اسمح #١ ا

 نم درفلا 00 3 :

 ءانغ هيفو ةديصقلا هذه ا

/ 
1 

 0 وص

 بوت لا ع ناو ع ةروزلال يتلا لا 0
 تيكر كح رعت * اها كنرزواقاتشم كتر

 نيف كاوغ يفر ورس و تحال تن ملا
 هللا دبعاو 0 اق” بررءلاهفو نونحملل انه تورو ةيوصص - نب دهم رعش يف تايبالا هذه

 . ليم نوييجت ل1 نب دهالو لمع يا شاحن
 يرق نو تاجاح ةرقلا ىلا 2 تعاد دب ثلا مارا تحرر
 بررقوهورمالا نود سأيلا ينأ * اميرا ىليل نود سأي لاح نئل
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 5 نوما رابخأ ة ةقايس ىلا ربخلا 0 2

 اوزاتجا نونا طهر نا يدع نب مْثيَطا نع يرمعلا نع ىناركلا انمدح لاق نع ( نرخ

 هلها لدعو م ماملالا ىلع مدعي مو قيل لها تايبا ا : 2 مع دقو لل < ىط 1 ف

 نونملا لاقف ير ةه> ىلا

 قئاثل. هيلع ملأ و ترم * يذلا لبقلا تنيلا نا كرمعا
 قياضتم هبيردص نزحاحش #* لزم ةىنللا لعام عزجلابو

 ناي ليم وب وقعا نس م قلل قأأ ماذا 00
 قطانتلا أف يع موسر ىلع * ياض يأ اىلع

 قصالل هنم هللا يفارب يلعب 3 كام م ىلا نأ كرمعل

 ناكل ميقا فا رطأ مضاكإ * كح 0 اطأ ليللا نع
 كسوض

 (١)قشاعكاليننا اوستن ي وس ةنن اودع نأ نوشاولا 0 دامو

 ىلع مضي

 قئالخا كنم فصت مل ناو ىلا * نا ووسع ْ

 ةظحح رفعح نب 01 6 501 ) نكح نع لمز ةعاعلا هيفو اهبعماح نم لوا ليش ميل ءانغلا

 كاوسم اهدييفولبقع نم اط ةراحىلعوليل تلخد ىلكلا نبا لاق لاق بطلا نب دمحأ ىنثدح لاق

 تلاق وه نمو اهتراج هل تلاقف كاوملا اذه ىلل يدعأ ن نم هللا ىتد تلاق مث تسفنتف هب كاتسن

 نأ خرم كلهأام ينءقلع دقل هحنوتلاقف لستغت اهبايث تاعزن مث تكبو حولملا نب سيق

 اطوق نونجلا غابو لاق قدص لب هللاو ال ت تلاقف بذكمأ يتفص يف قدصأ هللا كتدشنف كلذ

 لوي أثنأ مث يف

 ايام عع نرما وس تلاغ © الغ 05 دقو: لكل تنم

 وهو ةيريخ نوكت نا لوصوملا اهب لسوب يل 8 ةلجلا ىف طرتشياال نم 0 تيا 2 0(
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 © اءزح نيرشعو دحاو ن. ؤز> ينان وهو ِ
 سههإب بيز جل مس هل

 ( دم جالا مرتحلا ةريضح باتكلا اذه عبط مزنلا )

 < نيداجشتلا رسال يشل سان ىدقأد
 .- ب... ساه

 . ةيويدخلا ةناخيتكلاب هعدق ةخسأ ىلع لب وق.

 (قيسنملا د خلا حاملا س١

 ةناافقاؤنا( قنا (قهنا( قنا( قونإ( قون( ىون)/(قونا(قون)( قنا( قهنإ(قونا قولا

000 000 
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 0 ىتايصالا جرفلا ينأ ماماللل يناغالا تجف رم لوالا ءزلا ةس رهف أ

 هت

 ةزاحا تويعلا ةئالل 5-5 2 5

 هرابخأ صعءاو دقم ١م

 هيسنو ةعربر يبان. رمح ريخركذ
 هيأ و حرس نبا رابخا 5

 هراخأو تمن 5 5 98

 هسنو زرحم نباراخا 6

 هبسلو صاع ينب فونت رابخأ ١

00 
 أ تى 0

 ع

 هع ٍٍ
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 لادا كلل تلكم دن 1 نش شام تضق“ان ءرظتنم ةيراخلا اذآق اهلا انلير للا ءاج املف
 مث ًايلم تسلجو تين دق دئاسو لع اس دضلو دعا دق ساجيو ةبيط ةحتار اذاف اهعم دقو :

 كس وص تلاق من ايام هتيتاعف هيلع تلبقأ

 مولي كيف ناك نم يب تدشأو * ىنتدعوام ى الخلا ىدلا كنأو

 ماس و يشن 12 د * ينتكحر م ىاتل ينتزراو

 مولك ةاشولا لوق نم يدلحم * ادب دق رزجلا ماكي لوق ناك ولف

 لاقو هسنحي ملو قحسا 0 ىلصوملا مهاربال ءانغ اهفو ةنيمدلا نبا ةارعأ ةماال تانآلا هذه

 بوقعي ىلاو يداولا مكح ىلا بسني 1 تفتح لإ دالو لفر تفيفح وه ياعرطا

 لاق مث ةهنه ىتفلا تالسو تكس ع لاق

 3 بحعمال 00 يفو * ن >1 و تح وردغامو تردغ

 دا ملا ىلق 2 5 # ينم هرص م دولا عض كدي زج

 تلاقو هيلع ت تأ مفك دك نال دفق! كلر شاد لوا عمست الأ تلاقف يلإ تنفتلاف

 تس وص :

 هما اك لبيحلا تءرص الهف * يتبامع تدج نيح ىلصو تلهاج
 0 عيمج يأر ذأو- سيصل * ةحطق دق يذلا ل ملا يوق نم سو

 ا يلا لثم ىلع تساو * ةتغب مرصلاب تنذا ١ كلو #

 لاف ورمع نع يطسولب لوأ ليقث مهارب الل ءانعلا

 بيطت كنع سانا دعا ثنكو ## هتم رج تن 1 يش ت تاعجح دقل ْ

 كلو ل كل تاط دقوا تلاق مث تكبف لاق

 دق تلاقو ناب ةفتلا من ريخ اهدعب كيف أم

 هب ىني الو كنامغب يف ال نأ تءلغ

 نوذحملل ريخالات بلا اذهو كنع

 اه ردا اذه ري د اعاو

 ها نع نسلو

 21 ا

 هيف
 م

 6 نونجلا رابخأ ةقايس ىلا ربخلا عجر هلوأ يناثلا ءزيللا هيليو لوالا ءزيملا م )



 اهلاياال ةيح مل 1 اهاملعت مل امثأ ناف
 اهلامش اسهتعزعز .فيص ةمامغ .*_ اهب اودتغا نيذلاهيكرلا عم نآك
 انيلا مدخلا فارطألا يم ع اودعذا نعود قد د درعا
 اهليز مث فالآلا ةسهداجم # اهقوش جيه نازحالا ةيفاشب
 اهلاح نيعلا ةربع لج ملا اهب * يلتعت يهو اهفلخ نم تنفتلا اذا

 متر نأ دحأ ردع ين نع باع نحن هع اردنا لاق شفخالا ناملس نب ىلع ( ينربخأ )

 لاقف نوندحملل دربملا هادشن 0 لاق

 تس وص
 بيرق كيلا يشمملاو كا ركذب ذب * ةيصسفنلاوى مقتل كنع نس ىو

 نع فراس نأ 52 رحآو # ةئطي ةاشولا ل نأ ا

 تيطن كن نين كو د همزجاتناو وش اح ده

 بسيصن تديحام ىنم ىهدلا كل # كزي 1و تلغى طع متنشولف

 بيغلو هب يدتام هيو #* اهلك رئارسلا ىلعي يذلاو ا 1

 بوحح ءافصاا نالخ ُآ ود اها * ةلخ سانلا فطصي نمم تنكدقل
 يم را (يرحا هيلا: ىنحي 01 منم هنايءاشبلا لاقو 50 |قث حرس نبال هنا يملاىحي

 0 هب ينرب> أو ىلسوملا قد>سأ ين :”دحلاق ىرانيدلا فكاط نب دع نب نسما ين :؟دح لاق ا َ

 نسل أ نع نعذ ناماسنب ديعس ينثذدح لاق هيبا نع ا نب دا نع ىحينب نيسحلاو ديم 3

 سداح ولا ينةونن لظب اذا اليل طالبلاب. يشك شرق نم م ىل قيدصو نأ انبلاق اغسلا

 كعمىذلا اذهل لقل ا ا تلاقين ينم تندف وهوول هناهللاو يأ اهعمىرخالا اهل تلاقف 50 لوقت

 مج د هيأ 0 تل 2 ةدئاعب خاخ يف كنلايل تسل

 ىنع بجأف ىلع يرأو يب عطق هللاو دق لاقف تعمس دقف نجا تا
 تلد نتناول امور تنطواذ) + ةفضم لف عاام تلك

 ةيريوجم انا اذاف يلزتم ىلا تيضمو هلزنم ىلا ىفلا يض» نيقيرط قرفع انك اذا يح انيضم 5

 مث ةعسلاو راق تلخ5 يتح اهم تيضف كوعدب اهلك ىتلا ةارملا ىل تلاقق تقلا يتادر
 |ممحرطف ةينثم ةداسوب ةيراج تءاجمش اهلع تساؤل ةداسو ىلتنث' دقو ريصح هيف تيب ىلا ترص

 هضاخإو 0 ظفأ ناك ام تلاق : تلق حلا تناد تلاقف بع تساخ الا تلح مْ

 كعمناك ناسنا ن 0 ًاقلخ هللا قاخام هاد تلاق مث تتكسف هريغ ينرضحام اها تاقف

 نأ لغو 0-3 نأ تاقف ءافو كلذب عقب نأ تايه تلاقف نيمام هع كل ىئاصلا انأ اهل ت

 كيلا .لسرتس انا" تربط لاق كلي ءاحن تلم 0 يتفلا اذاف تفرصناف ةلباقلا ةليللا يف هب كيلا

 ىلا ناك دقو هل تلقف ك راع | تسلح اهدنع كنأ تننظف ا كال فرعا مف كنع تلأسو

 ءاسملا انرظّتناو نأ ان املف ةلمقملا ةليللا يف املا كب يضمأف كارت نا اهمدعو دقو 2



 (م0

 ءاكيلأ هن دقو همأ ىلا عزفي يصلاك ءاكبلل “همم كلذ عم وهو هريغ ىلا ناسنالا عزفب نأ ىشمحلا
 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا انشوحف سشثطعلا اني لاط ثردخلا فو نشيجي هب 2 شهج لاق

 نب نوره نع بييش نبأ نع يمح ( دعا » تشهجن او .ىسفني تشهج لاقي شاهجالا كلذكو

 نول لاق امل لاق ريثك ينأ نب رفعج نب يسوم نع يورقلا يموم

 ايل يضقامال ليا ف هللا يضق * يذلا كلمأ آل هللاو ال بياخذ

 امنالتبا ليلريغ يشب الهف * احب يال ةباو يريغل اهاضق

 ( لاق ) صرب امها ال هنا ىلصوملا قحسأ وهي لولا ا يت و ) نع إل
 ةليل يف ىليلاب حيصي احتاص عمسف هباخصأ عم رب يس نوذجلا ناكو روك ملا هربخ يف رفح ن يسوم

 هللاو ىلب لاق ًائيش تعءسام لاقف توصلا اذه عمست امأ هعم نم ضعبا لاقف كلذ موت وأ امال
 : لو أعنأ مث ىللب ل ا

 ابدانملا اذبجأ يصقالان «ترسأ * ةميلك يبحاص يندأل ل وقأ
 الامح لسبك 5 ىل>ر عناصأ #2 ا انيق روح ذأ

 اناجت نعي وولا عزان الامه: * نكت ناو نع تناك اذا ان
 لا أ نر صو كلا ةحللت نب يزل تلق لاق سوم ني نوره ىدحو تنخ نبأ( لاقو)
 "001050 كرحلا . اكو نو مارتلا اباحأ لاتف تاق ماو كمو ىف ىف رمش لاق نع

 يردي امو داّؤفلا نازحا جيف * ىنم نم فيفخلاب نحذا اعدعادو

 ىردص يف ناك ارراط لب راطأ * اعاكف اهريغ ليل مساب اعد

 هل ىندشنأو من لاق اه 6 له هل تلقف

 *  بصنتي هقوف با>حبلا هلع *# 0 0 سا د1 اما

 فكرتف يوم علا نت حاط < ةريجس لك نم ةاموملا كلس امو

 2 نيبحنا ضع ذا ترلااخأ #4 اهحأ انامز يلي نم تشع دقل

 درت ككاو ورع كك :اك لاق هسبأ نع دامح نع ديزم ندع (قرحا)
2 

 ورم اهل سلو ورع ةينكح ايل 0 حالا ىلقلا يبأ

 رضخلا قرولا اهفارطأ يف ىف تو * اهسلام اذا يدت 57

 نعذامد نعيعازخلا مش هاا( يرحل ليق“ فيفخ قدعساله يف شدح لاقولوَأ ليق”بيرعل ءانغلا

 0 ريا را ع ا نم ةعامح نوذجملا ةمحاصوىليل ب بطخ لاق ةديبع ىنأ

 كلذ يف نون لا كاف مع جرخو اهجوزتف اليج ناكو هتلضرف

 اهلابح فيقث نماالا عطقت * تحبصأ ةحينلاك يبل نا الأ
 . اهلام تحاست ماوقأ حبرلا اهب ا يب ىغتباو ندبلا سحب اهوسب>دقف

 املايتحا ىليل ملكت انل يندي * اهناملعت ةليح نم له ىبيلخ



 )هونما١ (

 عام را حفالم وبف.صلا نم * ادبدقف لاا رح نا رمشأ

 عماطملاا,منع باغ تارصقم انب * ترشارت لو-لاب انقحل املف

 عناوم نوف ف وغشم نهانح #* دريناو حيلملا لدلاب نضرعت

 عداص تئشملا ل هلا عدص دقو * ليم ىعندو يناحال تلقف

 علاط س مشلان هنرق ما ينرعل # تضرعت رودخلا باوبا ليلا

 َْ ميا ١ نع ىرمعلا ىنثدح لاق سارف 051 ميطا انثد>ح لاق قارولا نيسحلا نب يسيع(ينربخأ (ِ

 قنن داوم نا اة راق ه.فاعإ نأ فقوملايف لحو زع هللا اوعديل هب جح نوح[ انأ نأ يدع

 اضي أ ككسام اذه "يش ىأ دايز هل لاقف 06 فقوف ا ىلع وعدن ةمامح رق محا ع نت 5

 لاقف ةقفرلا قحان انيرس

 رذاعل_ملاب كرذعي مو ل * ةمامح داو امه تفته نأ

 يحضلا تلعامدعب رح قاس تعد

 اتا ءامأ احم لاعالا فاتك + ةنحج صيف حسب .دلاو يحضلا يعن

 رضاحةءاشالا لوت نم عزي اوأ 0 51 نط ان. وأ: ل كلا 0 0

 راض تنل فا وازاجدل ىلايزأ #* اور يلا يأر ذا دايز لوش

 رطانم ىليل ناطوأ ا # يتبجاح مداقتلا لاغ ناو ىناو

 ينَأ نب رفعج نب ىسوم ن رع يركللا هللا دنع ن نب 22- نعدرم را نع رهزالا بأ نبا ( ينربخأ )

 رئاطحاننأ نازحالا كل جاف ه

 ناقرحاو ريد كى نبانع رفعج نب ىموم نع ملا عاسلبش نا نعءىمع قرخأو ريثك

 اماهال (معنايعري نايبصاهو ىلياو نونجحملاناك اعينحاولاق يبتعلانع يرمعلا نع مثيبلا نبا نع نابزرملا

 اذاف هب مقيف ليلا كلذ ىلإ * يجب ناك ش> وتو هلَقعبهذ املف دابوتلا هل لاقي اهدالب يف لبج دنع

 0 يتح «مج و ىلع ماهف شحوتساو اديدش اعزج عزج هب يليلو وه فيطب ناك مايأ ركذن

 نم دابوتلا نبا ملأ يباب مهاقلي نيذلا سانال لوقف هفرعب الا دإب يأ هلّمع هيلا باث اذاف مأشلا

 ىلع ىضميف هماف اذك م>نب كيلع مش ا نس ١ تنل ىو لايف صاع يب 2

 دابوتلا نع مهلأسيف 0 اموقواهر كش ادالب يرق نِعلا ضرإب عقب ىتح مجنلا كلذ 0 هب>و

 قح كلذك لازب الف اذكو اذك محن كيلع صاع نب ضرأ 3 تنأ ناآو نولوقيف صاع نب ضرار

 كلذ يف لاق هآر اذاف دابوتلا ىلع عقب

 ل نيح نترالا ربكحو #* هع نيح دابوتال تشهجأو

 يناغدف .هلوص لعاب ئدانو + هقرع امل نيعلا عمد 00

 نامز ذئممرصلا كاذبيدهعو * ةريج كلوح ناك دق هل تاقف

 ناثدحلا ىلع تسىذلا اذنمو *# مهدالب ينوعدوتساو اوضملاقف

 ناعمتجم نابحلاو كقارف #* ًادغ ىرذحنم موبلاوبال ىناو

 * نالمهتواماحستو احسو #* ةميدو البوو اناتمو الاس
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 لاقف هققح مل هنم فرط هيلا يم مت

 ريصإ رودصلا نم اع يلرو * | مةاهجام ةوعد يبلا توعد 2#

 يننأ ينم ٍرقفأل #* العلا | اينأدرب يديك نأ

 ريش قالطلاب ىنياي 1 لسوف * تجوزتدقنأر اًخالاتءعاشدقف .

 اهاابح فيقث نم .الا عطقت. * تحيبكأ ةيرصاعلا ليل كالت الأ

 اهلام لق الأ ماوقأ لاملا ا يغتباو نديا| سيح اهوسيح مه

 اهلا نيعلا ةريصع تلج ا * اربلا نمرعصسسعلاو تقتلاماذا

 كلوص هزواج اذا لوقيو اهيلا تفتليالو اهنع لا الف اهتيبب ره لعجو لاق

 سيح ىلا صخش هلح نأو * 0 يذلا تلا اهب . الأ

 كنمرهدلا ىلع كيفو * اناس ًاقافشا 04

 بوؤت نامزلا يف رورس موب * اعل كيف مايالا اس

 لاقف ىقثلا ىلا اهلقن نودبرب اه الها نأ هغلب و لاق يطسولاب ليشت ينات بيرعل ءانغلا

 0١ تكس وص
 حاربوا ةب ماعلا ليلب * يدغب ليق ةليأ باقلا ناك

 حانملا قلع دقو هبذاحم * تتابف كرعش اهرغ ةاطق
 رخا ليقث فيفخ هيفو قحسا نع اهارحميف ىطشولاب ليقثفيفح جملا نبال ءانغلا#رفاولا نمدضو ىع
 لاق ىةثلا ىلا تاقن ام اف لاق يءاشطا ن ءاها ارحم يف يلعسولاب لمرمه اربالهيفورصنبلاي ر< يف قاطمنااسل

 *« عفاودلال را كتفاشو م نط

 هناك قارفلاب امن هافاحش

 ريقفل

 ًاضيأ لاقو

 بيقر

 عزان محتسا- نييلات اعد ةادغ
 عزاجرادلا حزان ب بيلس سرح

 عئار كلبق نيبلإب انعار دقف
 عقاو 52 تربخام تنس

 فرصن اف ر مالا نيب دال اخ

 يننافباسع نم هس

 هئمولا نحال ينأ ّ 1

 هغأإ دعل نم فلالا ىءانتيدقو

 مهنفلأ دق ةريجوأ وه نم و

 ةيوح تيم نييلا ةادغيناك

 ةيايجدءام لاو 0

 5 اك ريبعلا ىلطت

 تضموافكارالاداو نم 0
 تهباشت تحرادلا عبر نضراف

 باحلك نمروحلا نامح يتحو

7 

 نت

2# 

 نت

 د

+« 

2# 

3 

 انت

 نت

# 

 عناق نأ مدع ليدبب الو

 عداص نيطي اا نيب أم عدصلو

 عنام نيملل هعلعي مم نام

 عراشملا هيلع دس اهظ ل

 عقان وهالولوذيمب رشا الف

 عقارب ريلا املع تديجالملا جاع

 عمادملا نورعلا فار 1 نط

 عضاوخلا اهنم نوجلاو انام
 عراكالااممم ٌمرلا لودس تضاخو#

 عدار نين ا رعلاب كامَف ريسع #*ي رح دقو رودخلات«توتسا املف



 ( الل

 سباو كلذابهأتف اهترايز ىلع مزنعو اهلا ايصفدل تتعن و اهربخ هغابف نيبابص ءاسنلا ةثداحمي ذاك
 هااوافيس ضو 1 ةعيرك هل:ةقأن لجتراو دع نك الط سمو هت لجرو هبايث لك
 امم دحاو نكوااخك مداح و هتنداخ اهلا سلجو ةلئسسملا تح مالساا هيلع تدرف مف

 املا اقوش ةلبل لوطأب تابف هلهأى لا فرمصحناف ايس ّّ َقَح كيذك الازب 0 هب بدعم ةيحاض ىلع ليقم

 والا متليلو لوط تانف هله ىلا فرصن امن يتم 5 > اهدنع لزب ردا املا داع حبصأ ادى

 لوب ًاشناف كلذ ىلع ردش م ضحغي نأ 0

 عجاضملا كيلا ينتزه ليال ىل ادب اذا تح سائلا راهن يرام
 عماج ليالا مطاو ينعمجو * ىنلابو ا يراهن يضتأ

 عياصالا 00 يف تدون مك * ةبحم كنم باقلا يف تتين دقتل

 كريو امرايز مادآو لاق وره نع يلع-ولاب لمر لسولا 31 ربال ءانغلاو ليوطلا ع نم هضوت

 يسم 1 2 عجأ هراهم اهدنع لازبالف ءونلك يف اب 5 1 7 اهريغ هيلا ثدحتف نا تاك ف

 لوم اكن امم ريطتق ءارسع ةيراح هتيقل اطزنم نم ب 0 اف امرايزدبرب موب تاذ جر فرصنا

 0 نع لصولاو م ع ىرح دقو ىلإ لدو يج ريفكو

 رصاوالا هيلع تذج ”ىرمعا نسوا 3 حا اذا مار أ بعص اصعلا عيدص

 عرالت اقف ىبو هناكتناو اهدهعربغت قا هنأو هقل نع 0 هنمق اا دغ يف اهيلا راس مث

 مقووةموب ةب ةَش امدح اهدنع لزب لف هللا ءاش نا ادبأ كلذ هللاو نر ىدبهع ريغت نم هلل شاح

 لعتلتقأو هنع تضرعأف اند ليقاو يجب ناك م اموب اهءاش هباق يف اهل عقوام لثم اهلق يف هل

 ْق ناب يت ادد اعز> عز> كاذ 3 أماق هماق يقام 30 ناو هتنحم كلذب دير ا 0 هربع

 تلاقف هيلا ةرسماك هيلغ تلقا هيلع تفاخ املف هنأ فرعو ههحو

 ناكم هيحاص دلع لكو * اك سان ربهظم انالك

 يليذلا نم نع ذمكأ دع كل ىذلاو كنحتمأ ل تدر امنا هل تلاقف اهماق يفام 0 هنع يرسف

 هاك 1 نأ الا تولا قونأ نع كأ وس الجر اذه يموي دعب تسلاج نا ادهغتنلا عار
 ٍلاقو انيع مهرقأو ارو سانلا دشأ ن هوهو هنع تفرصناف لاق كلذ ىلع

 لعاذلو ىدللامالضرالا نم * ةلضع قرات اها وه ني

 لحرأاو ةيطملا الا بحاصالو * يتيصو هللا يتذفأ ل االو

 لق نملَح نكي اناكمتاحو # اهلق نك( ىلالا بحاهي> احم

 اهبطخ نونجلا نع ىلإ تبحح امل لاق ي يملا نع ءانيعلا ينأ ' نع ةمادق نب رفعج وبأ (قنرخا)

 درا ١.ع كلذ 0 هو>وزف رسوم تح ل رع ل اهاهأ مضرب لف هعمل

 لكما عقوام يناللا ين 1 ىلالا ءىحن ىلغ أادهاش حيضوتلايف ماثه نا ا ف تبل أدهو ا

 ةيراشالا فالح واو ريغل 6-5 ءلفلا نا 0 نم ماناع ءاع ثنوملا ريمض دوع ليادب

 ( ل ينائالا  ؟”# )



 ]ْ كو 0 ١ االذ (

 ينيفك ناك اماه دب يف ناكو * وعسل 0 أينا

 يف 1017 يملا 3 كاف شارل زغ يحارجلا مئاه ( نرخ ) لقت فيف> عماج نإال ءانغلا

 0 طظان 2 ا 02 هرمأ ءدب يف نونا ناك لاق

 امير ناكو اهرك ديو اب يذيو ىلا الإ يبأيف كتريشع يف ةيراج 002 فلور نواوش و

 ما ني وك نأ لبق كلذو. ههحو ىلع مهي نأ هف وه امث كلع الف مهلاو 20 هيلع جاه

 لاو افو كدعلاو ةمالملا ىف هيلع ادرك ان ردم 1 هوا هموق ناكف رافقلا يف

 كلوض
 ينينعإ ناك ايدقو فرطتسم *« يوري تا مه لاح رالاب

 ضوللف يد, ىلطميل "ياي .* مدع يذ ريغ ءلما رخال
 هركشف د نو كلا ١ دنا
 ينقفاون وا ركش ي ركشك امو

 2 سانلا تدصصع و ا

 نيني ذإ هاندك ينم الو

 نوم ام ريغ ي رشو يرش نود نم

37 

 ن

27 

 ينيدعل وهف ىلاي. مث ءسمأ يف 5
 ا د هلم و ريخ 5 نأ ِي ريخ

 يداوي 0 ىخا لوقا الو *
 ع

 ا يأر يف ًُك راشأ امو

 ي صعاعلا حار ينثدح ىناييشلا رجعوا (لاقو 0 هعماح نم دودسملل يروبنط 0 تاسالا 55 ف

 ركتمريغ كلذ يرث برءلاواهملا ليالب ناينالاو اما رك ذلا ريثك ىليل قاعام لوآ نونجملا ناك لاق

 اا 15 لا اويدهو املبا نم وو اهل هقعس ايلحأ رع املخ تالا ىلا ناكل ثدح نأ
| 

 هللاو اولاقو 4سم عنصيام لع هوادعو هومالو هيلا اوما 0 اونتعاو هموق هام 0 هلدع

 ءاكلا هيلع باع دقو مملاقم عمس اذ لاف الق ولكل أ انوحر | مساك ولف نازخإ هدب كل يهام

 ٠0

 وس ورح

 )١( ءانف نطام تارفز نمو * ينبحبال نم بح نم ادك اوف
 ءانإ ل ذا يدنع كن مو #2 دي نعبحلا كلععأ م ناشر 1

 ءاه تافئاخحا س ومثل و د١ 2 2 تاوحال يتكرالا

 ع.رطم و أمف عماسل تسلق مالم ن . ه اولقأف ا وعشت يل يذلا نا لاقف موقلا ىل اع لبقأ من

 ديع نع دعس نأ نإ هللا ديع نع نانزرملا نباو تبيح نب دعو 0 ينريخأ ) لئاق لو

 نونحلا اخ نع هلأس هنأ ي صماعلا تديح نب حابر نع. اذ او ع اهنا ن ء اص نإا زيزعلا

 شرحا نبا ةعمر 0 يدع ب ديلا يده سلب ىو شر ا ف ن* ى 5 0 أَو ىليلو

 نونجملاناكو كاكش وا د نولَضَف وااو اي او نهفرط أ ءاسنلا لَ 0 ٠

 ما ١1 لع دكلا نوك هيف دهاشلا ةيعوو: ةيدنلا تاب يف مضوتلا يف -هدروا تنلا اًدهَو . (1)



 ( از

 يح ناك رم يف دعاس 3 الماح الا نالدعا نك اعياد

 بءشن٠ىوه ن م يق بزاوع #* تعجحازو تاقعىللتر ا

 هكتسوص ًاضيأ هل اندشنأو لاق
 ع 0-9 هناق كرف ناك 0 ع ىوس ثيدحا مهف نعتلغشو

 ىلقع مدنعو تمهف دق نأ #3 يري يثد# ع ميدأو

 فأن رع مالا ات تطررا لوحالا راجح نب نتمملا نب دح نع ناز را نك( ب

 0 نب يدهم نب دعس نب ىده٠ تذب لع ع فاك يتلا صاع 0 نون ةبحاص نا ةدينع

 لاغف هرعش 2 د ةنكلا ةنه 1 دقو كلام ما اهنكو

 قيضن ىلع أمون تءحر اع د كلام م أ اب هللا دا الاب داك

 ايداؤف ءابتساو ىلاذق باش] 5 كلام 5 نمتلما ندلاوافإ) 2 سا
 انعان ىلا غباف ىلاللا فورص د ام مأ ىلع ترادزا يليلخ

 كلام 1 اهينكو شيرحلا يب نم دعس نب يدهم تنب ليل رح قلع يناسشلا ورمع ا لاقو

 اهأبإ هحوزب نأ ىو هدررق اهب | كا ل هيلع كاذ قشف هنع تدحش هريح فىعوا »ع 2

 موش الف هموق يداي يف نلت هلاح ىلع ناكف يا يبب نوب هل ليقو نح ىتح صالا هب دتشاف

 ؤر<# ا هل دعنا ليل تت 0 اذا الا 0 هلقعإ ا 0 ثدخام

 ٠0

 هر 1

 رراط كلذدب ير كو لل د يحطم 2-25 6 يليالام الا

 رِحاْز ريطلل سيل نكلو ىليلاب * ترجح اذاىرحريطلا منا ىلب

 0 اهمريغدقم ا ل الا ىدن ان ناك يذلا دهعلا نع تلازا

 9 7 يبا دعبلا الو ار كيو هلا يقام هللأوف

 0 لاح لك ع

#7 

 * ةلايح 1 2 هللاوو

3# 

 رفاو ينم لقعلاو ىوقلا عيبج # يناكر رجم ثع٠زاذا د تدك ولف
 هن

3 

 د

 ا اذ ف ىهدلا نإ هللا و

 9 0 اغا ملأ م 1 07 و * ةزيلع لقح يلا كلو

 0 ا 000 0

 انس ناك يذلا دولا ح ا دقو

 تالا 3 ا

 كلذ ا هنع ترحح اهعم ىنر 0 ا 0 مهم ةيراخل ًامشاع ناك هنأ ؛ هنع ينوريشل 5

 لاقف هسفنب عنصام ىلع هيومول هناوخإ نم ناوخإ ةاناف هلقع بهذو هيلع

 كساوضص

 نيح اعيأ املع نيحن ص دق # ةلزمم, . يف انأ ىحاصاي
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 نيناجملاب ا مظعأ ىلا # ايل "تلقف: نكنإ' لع تتح كلاق

 : نيحلا يف نو عرمل ناو * هيحاص رطل قش سيل بحلا

 (انربخا ( أهم هدهعرذا ناكفتفرصناو هاعدو 5 نمسا لا حسبصلا داك يح اندحو ةعم تكف لاق

 نو:ىلا لاق ال يمذحلا لاق لاق نايزرملا نبا

 كداب يل ريغ ى ” نا لايف * ا محب ينالثبأو ىريغل اهاضق

 ما « لوأ لق ف.ةخ 0 هقو ريزبلا نال هنأ لقو 15 لقت م ا ءامعلا #3 هةع تا

 را )صرب تيبلاا ذه لاقا هنأ هغلب هنأ لورد 2 لوم مند ريحا 2 هاذ ينندحو ها

 هلوقب 8 يمس اما لاق ةثئاغ نأ نع نع ىرقلا ىلع نب نسحلا

 اعمط هليث ىفىراالنهبح يف * اعاخ دق نون اي كياق لاب ام

 ا نجا داو ف احضان + ايل .داؤفلا الح درلاو ملا
 1 هلدشناو قدعلا 0 انا وح نورا نكي + 3 لاقلاق سنوي نبا نع عكو ( انثدح )

 نيل ةشدعملا 5 ١ 0 + سو ٍآ هك ىف ل

 0 هنا ينئادملار ع لهسنب ىلع ينثدح لاق نانأ ندع قدحسا نع ناز رمانب دمت ( يفر ا (

 هلوقب نوئلا هل لبق 0 :< نكمل لاقف ىماع ينب نوح هدنع
 [دلح ال واها وه نم 000 7 ل 0 1 0 0

 ادا اكل ل ةح اهراك ذتل * ةبايص 59 00 5 اك

 3 00 نوع انيدح لاق ةش ن :ى اكاد لاق يدعلا ليمح نب 72 قرأ

 هاو لل د ةايبتسحا وهسوةنول هب 0 انوخم انبلا نورتى دلا قوس هللاوناك ام لاق

 0 0 535 يئادعأ ةعامج * اا 3 وح نع يلو

 1 00[ 1 ا يعل لاق لاق نايزرلا نب مي

 الع 00 0 د 3 0 بح يف ينمال دقو

 ايلامو ودع 00 0 ىف نب 2 ع تدب 0 دولوقي

 صاع ىنب نون نأ تفاح 0 نإ لاق لاق لفمسا نب 0 ع 1 لا مشاه ( ينربخا )

 هلوق ىلا عمست ملا اهنم سايلا نقياو يبل ا نكلو تقدصل انوم نك

 . بهذم لك هب انوهذم حبصأف د هلقع س مدا 3 . عوابأ

 )١( تايلضفملا حرش نم ها يذالا ةفاخم هنع ةغر “ىثاا نع فرصنملا فوزءلاو ١



 و #١ (

 بضحلا ناثبلافا نطادرلا رو ع كب فدتف إتصال اء در
 برغم مخ باقعايفحب رضا عم ني را ادغلا نا نه تدعم داق

 بهذي رلاهبسهذناأيدض د كلام مأإ ا ا الا

 1 دو 0 يكمل وهو قو هلأ 1 ند ديدشت 0001 كود ل دقدلا ن نط تانالا هده ُِق

 هيسلف هنأ .؟ نم نيمصوم ف شبح 0 رك ذو هل مالأس ب ناملس ءانغ 1 وهو ىحن ةسال ملا

 4 ف نأ يعاق طا ميزو يملا ىحي ىلإ ر كلا در < فادلا امدح ا قخلوألا ل ايقثلا هه رظ' يف

 6-5 دي لاق يلع نإ نيسكلا ( ان )كولا كر هلا نم را خط 0 نإ ناما.س |

 وذ :اتيلغ نكللو- ايواق ىاتلا قوال انآ كاف ضاع اون 0 1 تاقفقاشملاو قم

 0 هر ةحاط ةردع نم لحرق 5 لاو ىرهزلا 6-0 مهار 1

 مهاربا انثدح لاق ةزاجإ ناطق ااهرت زان سوم نرخ نت ةحا قرارا

 لاق هدج نع هيبأ ن ءقحاسم نب لفون نب ناملس نب رابجلا دبع ينرب>أ لاق يعازملا رذنملا نإ

 يفد كثناف هةدشنةساو بوحشمالع دق نوالا ل هحولا ل 52 ناكو صاع نب كو تو 0

 اهيف لوقي ىتلا هتديصق
 ايداع رهدلا ىل اع يدعأال مانا * ايلاوخلا نيئسلاو ليل ت ترو

 ناعاا تقع كاف كارلا 3 لاق ةيسداقلا دحسم سطخ يدنكلا سلا ندع( قرح )

 اع نب ن وي اما وي وخلا نيذهنادشنب ا لطفملا نيزيشو اذاعه كعحس كوك

 عماطملا لاحرلا فانا علعقت * اعاو عبر أ لباب تعمط :

 1 لودع قيل ىلع دوهش * نكي ملو ءالخاىف ليل تاادو

 11نب هللا دع يضلاق مالس نبا نع ةفيلخ وبا انثدح لاق ىلوصلا ىح نادم ( ىدخف))

 لماحت هنأ .يرشلا نطو هيلع كملا اوخوأ ةضف ةفوقنم لسرلعىرصلا حان نتسلا

 هللا دم ءابأاب هبإ هل كاق م اا 0 هتلغب ماحاب ذخاف قي:رط ف هيقل مث اب 0 فرصناو هيلع

 الا فضول فال د هداماو كن

 هللأ دنع لاَقف

 ْ عناقم يبيل دنع لو نع اد ويش نكي ملو ءالخ يف يلي تعنابو

 ماوه هلوق ن 2 رد انا دلال دنع ثيعمال ناتيللاو اذه هريخ يف ىلوصلا لاق ةلغبلا ن :,عدلخ

 انثدح لاق لالدلا فلن نإ هللا دنع نع ىراشالا م“ هاقلا نب دم ( 0 ) ةفياخ نأ ن رع ةباكح

 كربوحولملا نب سدو لقع طاتحا يرو نع ل ان بيعش نع يسوم نب 0 ١

 بارشلاو ماعطلا كرتوهلقعب كبح بهذ دق اق نا اط تلاقف يلب أ ا بارشلاو ماعطلا

 نكلو يسفن ىلع يعوق نما الف ًااهن امأ ىلل تلاقف هلقع هيلا بوني نأ توج ًاقو هتنج ولف

 لا قتاف برسشملاو ماما تكرتاو يلجأ نم تننج كننأ معزت كمأ نأ س قاب هل ت تلاقف اليل هتنأف البل

 لوقي ا ىف كَسض لعاقبأو



) ١7١ 

 ىليل ينلأف نط ًاضرعتم يضءو هتقان بكرو هتلح سبل حبصأ اءلف ربخلا اذه يف يلكلا نبا لاقو
 اهنندحم تاي ريوح اهد دعو هتيوهو اهاقب قلع دقو ةسلاح دئموب نوعم تناكو اهنبب ءانفب ةسلاح

 هريغالو لزانم كنع هلغشياال ن نم ةيداح يف كل ل اه هل. ناقو لوزتلا ىلا هلوعدف سو نهب فتوف

 ”ليخ اهصم :ءاهلام-لثم ءدتع ال لق عت نأ تدار 1 سمالاب هتعف لعفو لْربف يروعل يا لاق

 انشاهحام# 1 هفغشو 4 اب م 23>- قاع 0 هربع ثدحمو ةاس كعل ع هدب دج قع ض رعل

 | فرك و فرضتا# فرضنا هلا د تلاق م اليوط أرارس هنراسف هتعدف ي 0 ذا هثدحم يه
6 

 لوش تا اعفام هيلع قدو عقت أوريغت دق نونحملا هحو ىلا

 نيكم هيحاص دنع لكو #* اضع سانلل رهظ» انالاك

 نيفدي وهم نيياقلايف و * انيلاقم نوعلا انغاس

 قىح ههجو ىلع ءاملا اوحضلو ا دع يمغأف ةميظع ةقهش قهش نيتيلا نيده عوس املف

 دنع نع ىمع ( ا ١ غلبم [ 1 26 غابو هحاص كاف يق 20 ل نكممو 0

 يدعملا ةماك نأ 2 ةيلاعلا د 00 لاَ يشر قلا لي 2 ا دل . هأر ع نع د0 1 هللأ
36 

 حولملا نب سيقل تلق لاق ةريشعلا ضعب ىنثدحو لاق حولملا نب دولا نوح اق فريإ دال لاق

 انكع نكي مو فايضأ ةليا تاذ انتقرط لاق ىلبلب هادجو يف كباصأ 'ي + عاام طلاخم نأ لكك
 هب تحصف هتاخ ىلع تفقوف هتيأف انها هن بلطا ىل لاقو ىل 5 3 لزم ىلا ينأ ققيف مما يل

 يجرخأ ىيايلاقت اند كك يلع ىنأ يلع راق - نأالو ةانضاقر ط تقف ءاشنام لافف

 هي نمسلا تكن ت كلك بعق يعمو هتحر 5 نءسلا نم هءانأ هل ىئاماف يحألا كلذ 3

 اناجرأ تعقتتسا يتح ليسيوهو اميج ملنالو بعقل ًالتءادق و نءسلا بصت ىهو ثيدحلاب يبلأف
 ايذتطعاف ةبطع يف ارا' ىل ت>رخاف يلدريب هيا ا ل

 تقرخ تقرتح|اماف اهيفرانلا ت تاعجو ةقرخ ىدرب نم تقر ةبطعاا تقرتحا اماف ثدح انفقوو

 قدقاو عنصأ» لقعأامو يتروع ىراوامالا درباا نم ىلع قري مل يتح رانثا اهب ت تا

 هرئاش قاسحا [اناث درب قلاش مث ابصلا ح 0 نفسا:

 قناع ليالارخا نه ىدنلا ءاب 0 ا احاسا لكع وك

 قرا هباكحسلا عل قع ثم * اسرفت ينيعب الا هتذامو

 اح د و را نكلو كدصتل تادالا هذه يور نم سائلا نمو

 انرك اذنو لوقي يممصالا تعمسلاق لذعملا نب هدصلا دبع نعىثر لادم نب كلملا دبعنع عبكو
 لئاقلا وهو ةنول هب تناك اا انونحم ن ل لاق مث ىل !.ةعلا ذاعم نب سدق وه لاق سماع ينب 0

 يك ا رح ا 1 تدم

 هنرقزومنواوشلاالول. ع اهنوك لازغلا داك
 لئاقلا وهو لاق

 بصخل ا رامح يعرت نم في * ةعاس فقوم دي كو مو



 ١1١ا(

 ينيضَش 0 1 | ينثدحيالو #2 هركذيف تح نم دقنلا ا

 ينيفاوبول هاوس يانم الو * ينقفاوبول ر 4 ىركشك امو

 ينيصعي وهو هأوهو هىمأ يف د مهلك سانلا تيصعو هتمطأ :

 نهنم لي تيحتساف سوهو نكح ايس لاح رو د يذلا رضا ا »كنت اماهل اقف لاذ

 هذه نم لوالا تايبالا ةنالثاا يف * وه فرصناو اهب تلخدف تماقو 55 ردح هل تقرو

 هناياسلو هنأن كد. ةهنامأ ين يح انما نوتجملل ناكو اذه اهربخيف الاق دودسمللىرو 0 جزمه تالا

 نع ِي 3 كل مالا يذهملا انأأي هل الات ناسلاح اهو امو اءيلع فتوف هناسنأؤيو

 اماعف اذا لاقف كعم نحف 3 الاقف اهب يردص يفام ضع قشأف هدف اهراثا 00 ةمس ريآف لب

 يف فيو يبو اهراثآ عبتتي اليوط اهب فقوف ىلإ راد ينأ يتح هيم اماقف اننسحأو امرك أ
 ا لاق مث عيسيو اهنم عضو عضوم

 ناح اعأ اهل اع نيتحيض دق »+ 0 قالا >اصاب 2#

 ا مدب ىف ناكو * ىلتف ل تاير ياا

 نونوم عز" يف اهحاص امد ةحراق هيف نمل لان

 ىيغيلوقلا اذهريغ ىوهلالاق * مط نالف الهم هلاذع لاق نأ

 ينيحتف تاشاشب ءاحرالو * يناتقتف تارا بلا نه ىتلا

 نم ةعاج نا نيكسم نبا نع يبلكلا نب ماشه لاقو هانغ عءاج نه ليقث فيفح مهاربال ءانغلا

 نونا يعدي ناكو ذاعم نإ سيق هل لاقي ليقع نب سماع ينب نم لجر ناك اولاق هوثدح سماع ينب

 نا

 ةعرك ابل لاي ليقع نب نم ةأرصاب رف زيس هل. ةقاث لع جرش ءاسنلل ةلاخو لرخ ضاض ل
 ا اطو تان تداؤ هل ناتاح هيلعو ثيدحلاو لوزتلا ىلا هنوعدو هو رهف ةوسأ اهعم ةلقاع هلم تت

 نول رقع 0 كلذ همحبأ املق قىرب ىف هب ى د نكهو نعل نه دح ل اظف لوف ةوسلقو

 ني نكد ه>حولا نبسح باش مالع لقا . نأ 0 3 ف نروشا ناعك املا نشو هتقان

 نولعف نم كلذ ىار املف مويلا لزانماب تالظ فك هل ناش نوهوجوب هيلع نلبقاف نهيلا ساخ

 و رهو نكرر
 كرام لصول شورفم يلدوو 3 قيقا هع 0 ند رقعاا|

 65 ل توصيكر اتحاد هن 5 لو ىىل ىلا نّقعف ءاحاذأ

 كبر نهارئال ثدح ىلا مقف كلذ تي نأ ه]لاقف كاك 1 عراصت 0 يتفلا هل لاو لاق

 لاقو لعفاف تُئشام مث

 لضانوهف اهدنعاقشر مري ناو * هتلضن ءالخلا يف انلضتنا ام اذا

 + لالالا ترص نينجا(. تتح اذا 2 ردا



 .(ا

 نبدمم لاقلاق ةبش نب رمع انثدح الاق يباهملا صن نب بيبحو زيزعلا دبع نب 161
 مهعم هب او>رخ نوح لها نأ اولاق ب بييح نباو رمت نبا هقفاوو هثدح هنا ةناوع نع مكمل

 نامعت ىلب# موش ل ْق اورش كلموأ عيضل نأ هلع افوخ اوراتعل هشحوت لبق يرقلا ا ىلا

 نم ين حاب رلا يأف لاق امهب لزتت ىلإ دك دك وب ناهمت الح ناذ_ه ىلا ناّتف ضعءب هل لاف

 مهسفنأل اوراتماف اوضءو ماقأف ابصلا به تح عضوملا اذه ميرأ ال َللاوف لاق ايصلا اولاق امهميحان
 لوقي ًاشنأف مهعمقاطنا مث ابصلا تيه يت>مايأ ةثالث هعم اوماقأف هيلع اونأ مث

 »© وص :

 اهميسن ىلا صلخي ابصلا مسن * ايلخ هللا (# ) نامعن ىلج ايا

 اههيمص الا قب 1 3 ىلع #* ةرار> يهتف شتوأ اهدردخا

 اهءومهتلجن نوزحم سفن ىلع * تءدنتام اذا عر اصلا ناف
 ىورتكلا ينثدح لاق نورا نيسحلا نب دمحم ينثدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( قرح (

 مهوب يثغيلاز .الناك اهب هحنوزت نه هنريشعو نونا ىلإ هنأ ا١ لاق ةاورلا نء ةعاج نع

 0 حورأ تناوملا لاقت هنعارا / كلذب هوريخاف م طهر ذ عاش ناطلخلا لا كمن نع حيو

 مهرودلخد اوقرش 0 يح مهم ةرسع للعب 0 .ال هنا اوفرعو كلذي اوملع ا. .اف يلوا ميلف

 لزيم دصقف عقالاب ميم يه اذاف مثهرود 1 فرشأف نش ناوي ءاحو ادد اهنع اولحراف

 هده ١ ذو لو 01 مث هبارت ىلع هيدخ غري لعجو هب هردص قداأف هيف اني نك ىذلا قل

 0 ةهلرصت وبأو بيبح نبا تايبآلا

 عيب نك داجال لس يذب * اول. نيح يلا تاحرحايأ
 عوبر ني ملالب نيساب * ي والا جرعتع ىتاللا كتامخ و

 عيل نيح نويغملا مدن م © ةعماط ين“ ناك اك لع" كدت

 عيمج تن اواذه -- 0 ينااف عامش سف نم كتدقف

 عولط نام انانث كلا * تفرشأف كي ركل 6 ىلا وقف

 نأ طاتخم نأ ىلق هتدعو ىلا نأ اهاعنس ين جلا اهراخ أ يف موثاك نب دلاخو ليم نب دلاخ ركذو

 اباهأ ينأد هقوسلو هدعت ىهو ءافولا ف اهلسأ رب ةدم ك0 فاذا هَ رف تدجحو اذا ةلل هريزنست

 اليوط نهداحخ همالك عمستأ ثدحب ! له ةزجح اهلهأ نم وسن ىلا لك فولخ ياو موي َتاَذ

 نهدشن أف ىلب نلق مايالا هذه يف اهتثدحأ انايبأ نكدشنأ الا لاق مث

0 
 0 ميدقو فرطتسم * 1 تاب مط لاحرللاب

 .ىنوليو ينيد يناط.ف أي * رسع يذ ربغمبسع نهي رذاع نه

 ينيع ها كارالا نامعن هل لاقيو تافرعع ىلا جرخي فئاطلاقيرط يف داو نونلا حتفبنامعن (6)



2-1 

 (اةذ)

 قار املا ةهجو ينورأف لوقف 1 عجوم يف 1 آشلا تفراش دق د ن٠ تنأ نبآو هل لاف

 ( ىنرب>أ ) هوحن هجوتيفدجت قب رط ىلع 0 رابع نأ ةلعووجر ءل و هن ومح ريق

 ليلا ا ناس يدع نب مئيطأ ن نع يرمعلا انندح لاك يناركلا ىثدح ل لاق ىم

 نكمم ينأ نعيدع نبيا 2 ةيش نب رم انثدح الاق يرهوجلا زيزءلا دع نب دمحاو

 ضيبأ تف 7 يذ مهم أذاف لاخلا قال صعل قو ةعامج اذا نوعيم ريس ناك اذا يت قاتم 2 لاق

 هنع 56 و هب لوهلعم مادا رقص وهنم لانهوىل لع لاحر 1 ل 0 لاوط

 هللا لوسر 0 3 ىلع وهو تبيلاب هل ريح سإ هوبا جرح نونحملا سيق اذه ىل ليقف

 هودع 0 ا هسفنب 0 هناف هبام فكي هلعل كانه هل وعديل 0 هلاو هيلع هللا ىلص

 0 نأ فاخم كاذوعم نو دج وحن هب وهجوتيفهوجر دما مشا يف اعل وجر أ لوشي

 هلع اقافاوق توبدف يو تليق تناول تف هم توندر الا ترس ناك ليلا نم هسفن

 لعج مث تعدصت | دق هدك نإ تي 0 2 َنم لقأ ىفلا اذه ىدمملا ابي هل اولاق

 5 اه اما دار 6 وهو هريخأ انأو عض رة ودا داو نع 0

 يدعل انريغت له ىلايالا لوطل # ابق يضراوع نع. يرعش تنل.الأ

 دوعلا ىلع امودنت م مانايدبع ل ظ را ىلا ليت اطل د
 د لعدم ل ل مه يعا زا جرب *. ترج اذا حايرلا 0 نعو

 يضل يت[ رسال ٠ ان واج كح ناوحقأ ن
 دخولا قادن» نينثملا قحال ىلع * ليا نانفأ ىهذلا .ن 2 لهو

 دعو ىلإ نيم ردن نع ورضا د دكه تاوضإ هك 1 ند
 ١ م الا يتلاو 0 -- يرسعلا| ا يناكلا انكم - لاقيت (ينرحأ |

 م

 را فيشر د ل نورق كيلع 305 و

 ايشغم طقس يت>اءمقراف اق 1 0 ةفلح ذأ مهالا لاقف

 2 0 امومغم ىليل جوز ماقف اهعطقف هتفش ىلع ضعو هيتحار مك ل ع

 ياشطا نع يطسولاب لمرهنْللو زرحمنب نيسحلا ربخلا اذه يف نيروك ذملا نيتببلا يف ينغ * يضف

 كعل تايف لهي وريو ةءاهاث حبصلا لبق تايف لهو#ىليل كلا تمهمص له كنيدب#* ىوررو 00

 قرب اذا افرو ًاففر ردا فرب هنوأفر نم ةلعهملا ءارلا حاف تفر ) ؟) بدأ هنا > هأ مونلا

 بدا نا زخ هأ ةمحعم ةلعهملا لع# ىنغملا حرش يف: حالف نبا هفحصو ًالألتو

 ( ل ناعألا 2-2



 و اهلا ي : دام تا * تئادل ىتا هللا 5 هللاوف 2#

 3 قبلا كيل روما يأو *« ينالق مالع 01م هللاوو

 برش س م 0 1 * هنود تولاق لصولا 00

 ا آف مسلم < ارواب ل قراأل قا برها ما
 # بتعمل ياو مولظملل يناذ * هتيضترتام : للاب اكرام

 رك ذلاق كنب ل لا ياهلا رضا نبأ بيحو ي هوبا زيزعلا دبع نب دمحأ ( 1 (

 يبأنبا انثدح لاقىلع نبن دحلا انربخأو متاح حا رمصت . هتياور يف هقفاوو يباكلا نب ما ماشه

 هيريشعلاحرو ا لا راهسبأ نع يبلكلا نب ماشه نع حابصلا نب ىلغ ىف ينادح لاق ا

 ىفف كاذ للبقو كلاط ل احرلا اذه نا هل اواقو محرلاو هللا“ هودشابو هوظعوف ىل 5 يبأ كَ اوءمتحا |

 هللا وف كلذ ىلعفت نأ مر !١و هللا كادشنف لذأو هانأ 35 ت0 هلّقع باهذب كالطأ نه حيقا]

 هلام نم كيلا هش ملخي نأ تان ناو رولا يف كمكح دقو ل 1١2 كل الودتف فارس أ ام

 ملام 1 ينريشعو يش حضفا لاقو ادنأ اهابا هحوش ال 1 ا فاحو يب لعف |

 نم الحر اهجوزف هتقول مهفلاخو ه 0 ةحيضف مس ىتابا مساو برعلا نم دخا هب هنا

 .لاقف ةلمح هلقع لازو ذكيح اهم 5 ريذعا هغلب و اهم ينب دقو الا ىما ام هيلا | اهاخداو اههوق

 را الا لاببف ةيكلا راقي ا قاعتي نإ - مودل لج ورع هلل عداو 5 را صحا هبال ملا
 ًاحتاص عمس يف 5 راض اماق اف هون 3 حج ءاللم || اذه نمكصا# ن ذأ هللا لعاف هم ل اهضغمودب 6 فاعب

 كاك ل
ُ 

 ١ لع ايد ضو ةفلت دق هه نأ اونلط ةح رطل رصف ىليلاي حيصي ليلا يف
 5 ا الهاذ نوالا :لئاح قاف 3 * حصا َىَح

 ا ْنآلا نم * ىل لاقف ءازعلا يبات ىلع تضرع ظ
 ربقلا يفكلولح نم يدجا"يث الف * أيئان حبصأو يوهت نم ناب اذا ظ

 يرديامو داؤفلا (١)بارطا جيف +: ته نم ىيفخا ن 2 ذا اعدعادو ظ

 يردص يف ناك ارئاط لياب رثطا #* اع 1 اهريغ قيل مسي اعد

 رفق ةجزانا 46 0 ىللو # هه هللا لاض ىلإ مس ان اعد ظ

 ىليل بح نم كيفاعب نأ هللا لآاو ةبمكلا راتسإب قاعت . ماد لاذ لقت تن تن رعل ءانغلإ
 00 اد اه 0و را ل بلا لاقو ةيعكلا ر هوا

 و لا نر ةيرالا قا تجامع الا كل ك اء الو نشحولا عم ةيربلا يف م نكف 00 طبضي مف ْ

 0 تناكف نثوحولاو ءابظلا هتملاو ل رو هدس> رعش كاطو اهاهانم تدزو اذا ءاظ عم الا ظ

 دج نع فرعا ءايحأن م 3 رع ند 311 هلقع هيلا ا اذاذ مأشلا دود غلي يت 2- م لعحو 0

 نازحا جيم يرخا ةياور يفو 0 ظ



 (اةخ/)

 لش هو هباعدق ءرخأ نع هندحو هيفكيأم هيبألام يف ناكل ابونا س داي ناك ولو هقرخ "يش هيلع

 أ هلاهرك ذفىلل هلرك ذاذ احيحصاباوح كسحب نآتدر نإ هموقهل لاقف هب هملك< ائش قنا

 ىلا كريص حلا لفون هللاقف اهفءرعش هدشنيو اهايا هبحهيلاوك ككيواهنيدحب هثدحي هءاعل قاف اهايأةمح

 ظ كد لاق | 1 نا بحنأ هل لاقو هنم بجمف يرتامم دشأ و هاموىلا يف يب يهتنيسو من لاق يرأأم

 | اط ربملا يف مهغر ,أو كيلع | مطخأو كب | ءاهأ ىلع مدقأ ىتح ىعم قاطنا لاق ليبس نم كلذ ىلا

 اهايا هسيلاف باشي ةلاعدو كلذ كن نجاما 1 د1 لاق لودام رظنا لاق من لاق العاف كارتأ لاق

 ْ قحاسمنبايهلاولاقو حالس أن هوقلف ايطج ريتا هدشنيو هب دي 0 2 نول هعمحأرو

 املف وب ًافربداو مب 3 اق ةمد نالعلتلا انردهأ دقف توع 3 ادبأ انلزانمن وتحل ل اخديال هللاو آل

 نا دعي كفارصنا هل لاق دهعلا يل تيفوام هلئأو نونا هل لاقف فرصنا ن وتحلل لاق كلذ 21 ا

 نونا هلاك ءمدلا كفس نت حلصا كتبطل نم مولا

 تكتيوضص
 بهدم ل اكهبابوهذم ح 06 * هللدع ساحم ل نم عوايأ

 ينحني 0 3 * ارذعمالا نالخلا نم ايلخ

 و لش 1 نيسحل الا ا و امر فضخ يملا ىكك نيدبلا نيده يف ينع

 ةينغأ معاج نك ح١
 بعشت» يوه نم يقع عئاور * تعجارو تاقع قبل كركد اذا

 تذكتلا ءارتفاب الا َّطَ الو * ةنح فرط هبام حس اولاقو

 يكسو يمظءانحأ نعمحالا ىرب # امحو ىنرع عمد ىدجحو دهاشو

 ص
 بنحتلا ا جلي نا ىليا .ت

 بهذي حمرلا هب بهذ اع[عَوَش # كلام ءأاي ترد داتعا لا

 ةياور نم جه عماح نبال هيفو رصنبلا ىرحم يف رتولا قالطاب لوأ ليقث فيفخ قحسال ءانغلا

 هلوق اهنم هيف ينةياممو ةليوط ةديصف هو يعاشطا

 كسوص
 بصحملا راج يعرت ينم فيخب * ةعاس فاوم دعب 00 ٍق
 بضحخملا نانلا فارطأ دببلا قم .* 8 تفدق اذا اينم ىصحلا يدسو

 برغم مجن باقعأ يف حبصلا عم # رظاتك ةادغلا قلل ن 0

 بهذي حيرلا هب ا 1 * كلأم 0 ترا 6 01---

 كيج كا دو قل ”اولل هنا يماشلا راد هنا هنآ ىلا نبارك ذ لاله ساب قاطم كوك اقن هيف

 كل بلاديعس يئن ع ى م ( يبدشنآ ر هيلا بودنم ناماس قع عماج يفوهوزرح نبال هنا

 نونحعءلل بيح نب دمحم نع
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 ناندحتي اهموق نمرفن يف املا ساجي اهب فاكام لوأ ناكو هريغ اهجو زف اهمأ ن م روظام دع

 ثيدحلا يف نوضيفف برعلا راعشال مهاورأو مهم رظأو مياجأ ناكو تانتفلا ىلا نانتفلا ثدحي م

 هءأق يف اهل عقوام لثم الق ىف هل عقو دقو هريغ ىلع ليشو هنع رعت ةضافا هيف ممسحأ نوكي ف

 0 0 03 هيلع تاقأف | ماج ن م هيلع وهام هب تلف

 نكم هيحاص 52 لك # اضغ سانلل روظم انالاك

 هرعسش نم سل ريخالا تدبلاو ةيراشل ءانغلا اذه نإ ليقو لمر فيفخ تن نع كا 0

 بعليوو ايراع الا ينعي الو هقرخ الا ايو دنا ناكف هلقع 0 قف مث هي لع م رثخ لاق

 ةالصلا كرتو افرح 'يطخبالو القاع امع ثدحي ًاتنأ ىلهلتر د اذ هلو مالنلا عمجمو بارت

 هيلع ايش ي يح هتفشو هنا ضعيف هدّشهو هج 6 اف رد در, م ىلصتالا كللام هل لي“

 هنود دادس ا كتف هنا د مد مس

 هموق هءاح 0 دار [ الف اذ ىلا ٠ ١ جر نأ هلاسف هب بأ 0 5 هماكف

 ام تضاف معانأ نا همد ديا هيلع ناطاسلا اودعتسا اهاهأ نأو ىل#ل ربخو هربخ موريخأف

 رصن وبأ ( ركذو ) فرصناو هيلع اهدر صنئالتلاب قاب كلذب 2 ا ءلف صئالقب هل ع هدعو

 3 ا نم نا دع نير لأس يذلا وه نوذجملا نأ ةاورلا نه ةعامج نع متاح نب دحأ

 0 كت ريشع يف ىلع لاو كب امحأ يف ينرأف ادغ هممحم يذلا عمجا اذ م ىف كعم نوك أهل لاق

 مولع نك طا دب ءاعاو 4 لمحتلا دب الو هتصقب .ورخأوىلل ا طهر هءاش كي رش

 ماع 0 نا 4مد دعا ناكل || ىلا هو ا دق ماو اهنانؤهما م ةارعا ُق محطم موي

 لاقو اهد رف صئالقب هل 0 ةعد 0 ند هيلا هباحأ امس قرف

 د وول هنم ضقنلا يل ادب د أم يثرقلا صنالق تددر

 ديدش هل نزح ىلا * يتوفلذ ونيرصقماوحارو

 3 رك ع1 شح وسم نتخ هنأ الا هلاح كلت لزت لف لاق ىلوالا هلاح ىلا داعف اسبآ عجرو لاق
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 ةراحملاو تارملاب بعلي هضرالا ّق ططخو ديو 4 ردحالا بوث 5-5 الابر اعاد رقنم ىلا تاينح

 يصيماب 0 ذ هلقع بوثي وأ ماكتي نا اوبحأ اذاف "يش 0مل اح 3

 رعشلا هيودتإ واع ملعهنون دحعبف ى أ هارت هن رو مهب هن ويطاخيف هلقع هيلا 0 مْ يم

 دبع نب رمح دعب ةساثلا ةئسلا يف مولع يبس تح اطاق | هع مهدشنيو احد 0 مهيجيف ل 3

 مالغل لاو نابع وهو بارلاب بعلب هآرذ .عماجلا كلت نم اهم رق قداس ف افون نمحرلا

 ناد هربا هل لاقذ لحرلا كلذ لع تلا توما: ل ته د مضعبا لاقف هب 7 ايوب تاغ مالغاي هل

 حرط اذاو هال هلعش هارئامىلع ديزي الوباشلا سدايام هللاوال ىلا ديسنبا اذه لاقال لاق كادف

 و م م م اح و ل سر م م

 كت

010 72 



 4كم اول هب نودحن لطظو هيك نول رّمعف كهعم ناك هل اديع ساو نوم لعحو كر ثنا 5

 ا هأ يي رعم قوسل كرام هأ لاش تاَنعالا دور, نم ةدرب هيلع 2 مواع علط ذأ كلذك وه اني

 ا 1

 | كوش | كاوا د رخو بضغف نونا لرد املف

 كزانم لص وول نو رغم ىلدوو د قفا ةعرك ارج ند رقعأا

 لحال 0 تت ود يدر 0 0 ا 00 اهلا نقع ءاح اذا

 | أمدب ءانه ةدعاق 0 ىنلاف نول 0 يدمهو يرخا "1 4 ا 0 3 سل خس املف لاق

 ظ لوزنلا ىلا هن ووعدف اف ني 0 وق أعم ندح تاب نر اهدنع 0 هتيوهو ام ا ءامثإ د قاع دقو

 لكم لعقو ل د ا اري هربغ 0 كراع كنع هلع ه ةندا< ف ككل له هل ٠ نافو

 أ كعل ةعاطع هّديدح نع صض رعت 0 اهدنع هلام ع 1 02 اهل ل اه 2 نأ تدأَو ف سمالاب. هلعفام

 لّقأ ذأ 1 2 اشف ايدك عقل و هتفغشو هأنإ أمح تم هب اقر قاع ناك دقو هريع ثدحنو عا

 ريغت دق نونلا هحو ىلا ترظنو فرضنا هل ت تلاق مث اليوط ًارارسس هتراسو هتعدف ىلا نه

 كومنت تالاف راق هلع قشو هنول عقتناو
 ظ

 ا نكم ةيحاص ع 2 د اًضغ سانال روظم انالك

 ظ نيفد وهم نيملقلا يفو * اندرأ اب نويعلا انغليت

 ا 1 اع املا أ وحضنو عاش كاد اع عكف هيلع 0 هدب د هقهش قبش نيتيلا ع امأق

 لاق ىلع 0 0 ب را ( عغابم 1 غاب َىَح هحاص تلق 2 اهم دحاو كك نكمو

 1نسدشم ماشه نع 0 نب 0 لا ديع 0 لاق ا دنع نب كك نت لو نش ينادح
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 ا ابل 0 ليعمل دوت نب 00 23 0 0 لوم اتا 0 دعاتنو

 نلءللاو | ولاقف اهلا اولخدوهتجوزت ترانا ن مث كنب اهو رح نحب ابلهأ لاقف اهعارو لبالا ن

 نونا لاقفكب نلئعل درو ير

 را انا يرظلات كراح ع انف تكلم نا كلانألا

 راثدلا تح اذا انو الو + د قع .ىكددفق#الو

 راك تال ردو يدا اذا ريغصلا يف ل
 راقفا هم كوع كنتو 0 حاكن - 122 - ملأ 0 8

 ل الاقرصن 0 تنيخ و رب زعل هلا دنعنب د11 ل هرك ىلع ةّحورف درو تداكلل
 ع

 نيرا رص ا نع ىدع نب ميلا رد كاف هش نير

 نونحملا ةوح] فلوس را ك0 ءانأ تقلق هتلحم ىلعو هلع تالدف نونحلا يتلال 6
 ا -

 0 اهي“ - النه نم يدعوا 1 ناك وول هللاو امآخبشلا لاقو 26 ة هنع ملأ و الاحر 0

 ْ اهايإ تاداوإ اعل 5 ير اشف أملق 1 كف ِق 0 0 هللاو هموق نم 2اس :
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 قدْقِنآَو من لاق اهربغ

 ايها كلا تاحاح سفناا قو # ام تع املا تاق يفاو

 ا تع لابفا 2 ابك كواقل ع يناو

 اًتاود 2 يسشت تدلع دقو * ا ءايع ءاد ِ | ولاقو

 ع ع

 7 ررذلا ةراعشا رثك | ناءاهف ةديعلا نب ان ريدم ةنستس مالح هز الترام عقوامم رك ا
 ةطبرمشلا كه 0 اذاو هيلا 0-2 كك ند أمسلبو هريغ ىلا 50 صضعل أمسنب هرابخا 2

 تدحساو ةاورا || نم هعامج ىلواب هةر 2 5 ري يفر ,خا 3 ب وعلل 0 نكاط تيع ند ا

 ام ا اذا ةما و قسناام دريد ةقارس يق كلذ 200 تاناو زل نم 07 ّ

 الاق ىاوملا رس نب تان ي صه و ها ريما ددع نب 00 رح ا( نمق) 00 كار

 008 ةياورنم 00000 ةددتق باك ع بوي نب مهار .او هلاحر 0 هش تبر مرق

 :ء ند مهريغو . قفا نإ قحساو ىلكلا: نم نب ماشهو بأد نبا و يناس اذعلا ور فو مودلك

 ىو 3 لوس 1 00 تدب 00 ى وم نوتدملا ناك هدد لاو يناسشلا ورع لاق 3 لأ

 دئاح اهو كلام مأ 2 هكعصوص ناوماع ن : عمر 2 ١ نشل رجلا َس ةعدر نإ
 ا

 ٌر ,ك يح 3 الاز 28 اهيلعأ يثاوم ن ّك انعري اهو هيحاص 0 5 0 0 2 نابض

 دب وص

 مجح اهيل نم تارتالل كاري و ع 0 ةباؤذت اذ يهوىليل فلعل

 3 مهلا ريكت ملو ريكت ل مويلا ىلا *. اننأ تلا 8 قرت نب رعص

 كاع كب 2-5 ب نوره 5 ع يطسو لاب ا || لبق | ند ن يدجلا رضخالل ندد لا نيده قف

 ةيانعنب بوب انع هب نع قدس نع داهح نع ىد نب نيسحلا ) ا ( تاكو تا , زلا كلملا

 نب هللا دبع انتيحت لاق تايزأا كلا دنع ن دم نب ناوره طخ نم هلع ريخ م

 دمج كب مهاربا َنَع يرصنلا تانَع وا ىنندح لاق 5 2 نسحلا | كلج مكلف يا نب ورة

 لئاو نب يصاعلا ر د م ىلا دا رضخالا ع 5 0 ول لمن : 0 2 كاق يبفاشلا

 0 0 3 دب 0 د7 00 تا ءاسع نقعد

 (لاقو) مهلا 0 عل 0 0 كره هس َىد م 1 د و 0 لوش نأ 3 1 لاق

 قشع هناا ناك أولاق صاصخحلا 3 قحساو كاله كر يلعملاو ىلا فو رعم 2 2< كلا نءا

 010 .ارعان رقيفاولملا للخ نم نالح هلغو ع ركل ةقان ىلع موي تاذ لقأونا لب نود

 لوزتلا ىلا هتوعدف هلكو هلامح نيحأف ليل نوف ند ةونل ةعامج اهدنعو هياكل لاق

 دصاوم ةأذ يو نكس نا و 030
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 مكئالقعب نزوي نمل ءالؤهنم دحاو يف نأ هللاوف كيسح لاف ءالؤه نموت نأ ىندشنأت هل تلق

 داصال نإ لاق لاق زارا توطان ده ا لن نرخ د ( يربعا)ه

 محازم لاقت ريالا 0 بي ناكو ان ون ببلك نب ذاعم ناك

 نونحمملل امو
 بارتلا ىلإ نم كفو يف * قديلا تحن داما طولك

 باذعلا امتدوم نم كظحو # 0 ناكنم ىوهيف كا

 باصم لوح وت ىلقع * 2 ْح كداؤكات تاع ديل

 يف عمس هنا يايشلا ورعوبا رك ذوي عقا طلوح و نمتا هان الإ دع عمسال هنا لاقيف لاق

 نع يمازحلا رذنملا نب مهاربا ؛ 1 كذو )) هنونج فس تناكف تارالا هذسهب فتيب اهناه ليلا

 نوخالا شو رعشلا ايف لوقيف مهم دا د ناك تاووخ ينب ن* يت ن نا ةيانع ندير

 3 كا نعىمع يف رز هقاودازوساناا هلم رعشلا كلذ اهلا فاض ٍ 1 راخا هلع هناو

 ىنب يف هل سلو هل ةق.ةحال را ,اعتسم مسا نونجلا لاق هنأ ةناوع نع : يتفلا نع يزمعلا نع

 00 ام لاا ©« لاقو) ةيما 0 نه يتف لاقف راعشالا هذه لاق ن لا تدنالو :لصا

 هويساالا ىل لق هيب هدح ا ريخالو نوما لا ءويثالا لذ ٍق نئقا دوي
 كللملا دع ندع نب نورس اندح لاق عيكو فاخ نب دمع ( ينربخأو ) خرذ نب سبق ىلا

 نوفرعت لهرماع يتب نم لحرل لبق لاق 0 مكحلا ىنخدح لاقىنئادملا بوناوبأ ىندح لاك
 ( انريَحأ )بولقلا فاعضلا ةيناهلاهذه قدملا لشق امنا 01 اذه لاقف قشملا هلتق يذلا نودحلا كف
 ينثد> لاق ةبامع نب بوبأ ينثدح لاق يما كل ردنلا نق مهاربا امدح لاق يدوم نإ رمت نب 0

 2 كيا زم نب دق ( د ) هفرعل 0 مهف د> واق نوت للا نع انطبانطب صاع ىنب 51 نم

 اول مح سماع ينب نم ةعاج ع5 3 هنأ يبا ىعالا نبانع .ثرطا دا اندح تكول

 هلل دع نب أ ) 0 ( هلا ؤم هلك روشلا 1 ع و رك ذو هوذ رعل ئ نونخا .

 لاق ةناوع نع مكحلا نب دعا نع هرأ نع خيش 0 ندع ى هن لاق راح ن١

 رماعينب نونو ةبرقلا نباو محالملا ةديصق بحاص بقعلا ينأ نبا اوفرعالو طق اونوكي مل ةنالث

 نوح لع لأ ىذلا لوق, يممصالا تعمسلاق ي نايرلا انت لاقىدسالا نسحلا وبأ « كا

 نب رم انثدح لاق قارولا نيسحلا نب يسع ( نر )وه هلاقاع ٌركأ هيلا تنضاور دلل

 نيتيبلا نرذه ةيابع نب ا تيمنا لات قدحسا ينثدح لاق ةش

 ١ سارملا ىق ل تتسملاا اذا ليال # كزم“ ءايتننأ فاق رو 3

 000 0 يعر  ىاوتللاه < تضف دقاع ف بلا رورش ىديف

 لاقفدتريخنأف نوتحملاامو كاقف نوال اعين وو سانا نا هل تلض لح لاتع ايرلت 7

 ىورقلاي سوم نب نوره نع بيبش نب هللا دبعنع ىمع ( قرحاو رث هب تعمسالو ةقيقح اذطام
 امهعم لهف تلقف نوذجملا فرعي ملو ليم اه لاقف نيتيبلا نيذه نع يودعلا ركب ابأ تلأس لاق



 (ا38):

 لاف هذع يمءدالا لأس هنأ دابع نب تولاط نب دامح 510 تان راها

 همسأو ىليا اط لات هموق نم أسما يوه ناك هيف قشعلا امتدحأ ةنو هب تناكلب انونحم نك مل ١

 نب بيعش 0 تاو 0 نع يئابيشلا ورم ينأ نب ورمعركذو ذاعمنإ ىييقأ

 لع نم لجر ينئدحو ينادقلا ورمعوبأ لق حول ان نس ه0 قل يوتا ننو نع 21

 يلكلا دمحم نب ماش خرا ذو حولا نيف ها رك ذف هبسنو همسا نع هلأسو هيقلو هآر هي | نيا

 كلذ يف لاقو هتقان هربق ىلع رقمف هطالتخا لق خانك نا تعحو حولال قف 6

 مدل ها علا يد #2 يان حولاا ريق ىلع ترقع

 كو وسالابو وم الحا ادغ * ينئاف اريقع ينوك اهات

 تراش كانتا تن جالو 1< ل كف # محارتولا هللأ ع

 بعصمرأ ذو دعجلانب يريدبلا همسان | يتملا ىب روعم ةدنعولاو تار لا ردنملانب مهاربارك ذ ذو

 حولملانب يدهم ه.سأ موثلك نب دلاخ لاقو ذاعم نب عرقألا ةيسادا ةلانلازوباو ىثايرلاو ير رلا

 تنب يلي يه نونملا ةيحاص قيل لاق ينالكلا دايز 5 ع يركسلا نع هي

 ا ير قرحلا) ةفدو رماعنب ه ةعسرنب 2 ١ شي را نب هعسر ني ىدهم ن : اعلم

 دقو ىعمصالا تقم كاف لدتا 9 دوما ىلا ع يندح لاق يئاقر لأ ةيالقوب أ اند لاك 2-5

 لئاقلا وهو ةثول هب تناكامنا انوذحم نكي مل لوقي رماع ينب نونجم انر 0

 هد و اا تح < ام ل نساحم تذخأ

 درو يكن و عقلا لولي هه ايبييرك د هلا ذا 6

 لاق ىبمصالا انثدح لاق ةبشنب رمح !”دح لاق ىكتعلا ليج نب هللا دبع نب رم يف 0
 ١" ناكنتف يلابت ليما نع لاقق ىرحالا نونا نع ةعصعاع ني ضاع يب .نم انيارعأ تلاس
 ثا بحب ناك يك لاقف لباب هنن 0 نع تلقف لست مهيأ ندف نونملاب اومر ةعامج
 توزجلا ثرلا نيا محازا قدشنأف موضعبل يندشنأف تلق

 هما عطقت مل ىل يلب اديلو # 0 ٌتاقلا اه .االا

 هال كيما كلل 2 :نادكو ن وقماملا قافأدق قفأ
 2 لوطي دعا و م د 20 1 كيال كدحأ 2

 نوما نك نيذامل يدقق اف: مينزءرعا يدعم اف تلق
 عوم ناسحال بلق وهللا ىلا * ينداقو ىليل تعال اماطالا

 عومد_دجتت اعومد تفزن * الك ينع قوشلا ءارتما لاطو

 عودص ةادغلا ىلياىوهن.ءاهب * يتاادكلا ىلع اسما لاطدقف

 9 قع ىلع دلو اهاون < © تلدعامو اندلا كل نأ
 2 © 2 و ١

 انج كيف دواابلا دوق < اهاوارف لل ىلا تنكل



 ع

 م7 هيلو صاع ىب لوني ظل 7 ا

 محاز م نا حوأملا ند سدق حيحمصلاو ىدهبم ليقو 06 هديدحو ةءسل 7-5 3 هلوقيام ىلع وه

 ةمساأ ىلع ليلدلا نمو 1 نب صاع ند ةعربر نا 2 ةدعج نإ ةعسر 0 سدع 2

 هيف ةئيحاص لأ لوو سدق

 عجا رو ل نيتك كح 06 د ةريثك بواعأاو يي رعش تمل الا

 : نوما مسا - يصحأال نم تعد لاو دع نب دعا اندخ لاق يلع نب نسحلا ( ينربخأو 0(

 نع يوه وت ع نا ان رلا - لاق عار كك 5 0 مشاه ( ينربخأو ) حولا نب 2

 أ يأ( ةنولك ةنول وهب ا نكلوانو 0 نكي مل هنع 0 يبمصالا اعوس امه هيش نإ 2

 نع ةلش نك مو ا ال د علا ةيح

 توا صاع ئح نوتحم ن ع انطب انطل صاع يف تلاس لاق ةبانع نب تونا 0 لاق يغار ا

 نح راكلف كاك ت 1 قاع يأ "ادملا نعد ها ا 0 لاق يمع ( قر و ) هثرعإ دا

 يور قى ءالقعلا روش نم نعرف 1 لاق 0 ه رمش كو يورو 0 ه رعت ا صاع يف ند

 قشعلا هلق يذلا ىعاشلا سماغ يب نوب ينعا اعا ينعا ءالؤه نسل تلقف م ا مما نيناخملا داعش

 ةقخسلا امم ولو فاعضلاةساعلا امجوده ُِق 1 ره 5 وداعا كاذ 1 2 اداكا ماع 0 تاهنه لاَ

 . يبمصالا ل ال أ ا لاقر 0 مشاه ) هر ( كارا دا سور ا اطوَقع

 ءاورلا اءيعضو امماف ةيرقلا ع نباو صم أع ينب نودع نوح م. 10 طق ايندلا ٍْق اف امن الجز لوع

 نع لوس ينأ نإ هللا دنع ىنبدح لاق ة ةيش ن : رم 0 لوا لاق زيزملا كانع نب دحأ ) | حاد

 لاوس نأ نبا هب انادحو رع لاق د1 50 يس ازا ند كل و لاق 0 آلا

 لاق هج نع ةع 4 1 0 قحاسم ند 5 لقوت ََك ناملك و ١ 0 نإ راجل كي ع 5 ل كا يمازأ ا نع

 لاق ششفحالا ناماس نب ع ) 2 ) ندشن و 3 نوخلا مبا زخم اع ى ؛ ىلع تبع

 ركشلاحرووشملا نوتيخا لات لاق ينئادملا نع عم .نإ ليعمسأ انثدح لاق يركم دا دخموالا اي

 ليقع نب صعاعنب ريك 8 5 0 0 مث ص اع قب. نم ذاعم نب نسف 0 بحاصانلا دنع

 ةعصعءص نب صاع نب 0 ا ةدعح ينب نم هحولملا نب يدهم هللاشرخا لحجر مهو لاق

 لاق ىلكلا نبا نع حاصلا نب ل رع دعس ىنأ نبا انثدح لاق ناكلا نع ىمع ( فربخأو )

 ْ 0 20 هل مع هنبأ يوه ناكة م غب نم تأ هعذو هرعشو نو كد 2 20

 أ هيلا ايسن و نونجملل سانا اهيوري يت || راعشالا لاق و نوكأ كد عضوف اهنييو هنيبام روظب

 : 5 لاق هدأ نع قدسا :نيداخ انندعتلاو قرشالا نس و ى نك 00 00 (

 1 ا ةءعصعص نب سماع ن ١ ةعسررب تك ةدعح د و نونجنا

 )١( ها ةقامح 2 حتفلاب ةنول هف 0

 ( + نار[ 25



 ).4٠آا(

 يأو لاق هبا رقلاب كلأس أدم هل لاقف طاسلاب اعد 537 * ءأشلا ىلا هللا اصخشأو ماشه نا مهاربا د

 هل لاَتف' هظفحم مل لاق كلملا دبع و 1 لاق عجشا نيالا ثنا لهو كئدبو ينيب 4

 3 لارا بلاي يشرق برضي نإ سو هلآو هيلع ةلالس هللأ لوسر يب دق نئمؤملا رفاإ

 لاضؤلاوعا نباو يمع ٍن.اوحو يج رع ءلاىلع كلذ نسم كولا تأ دودو قارا دح ىنف لاق

 مالغايب رضا هرأ  ىلو ا ,لا اذه ذئرح ترك ذالو ماش هسنالو هدج قح تيعر اه ناع

 اههماعصتساب ءارمأَو ةفزكلاب ر < نب فسوي 0 هحوو ديدحلابالقثأو احربم 1

 كفن كسفنو يرسقلا دلاخ ينعي ةينارصنلا نبا | عم امهبحأ هيلا بتكو افلتي تح امهييذعتو

 ناكف برضلل عضوم مهف قمل تح امظع الام مي ا آديدش ًاباذع مهذعف مم 1 شاعنا

 لاخلا امملع تدتشا امو اهم هوبذح هتحلب ارو هومش 00 د احورطم ماشه نب دمخح

 ند مول ىف امهعم ئرسقلا دلاخ تامو 25 > انا هياععقوف دمحم ه>ويف رظنيل مهارب 1 لماحم

 رمح نب فسوب ىلا امهامح امل ديزي نب ذيلولا لاقف

 هش | هداعل نحسلا هراصق * هيلاخش. ٠قارعلاو حار دق

 هللح هلو-و ماطخ الو * بق الب ارغاص اهكرب

 * اهم ترمزا ءاىدل لقف

 هباقلا لدلدإي مكيلعانا « مكتبلغ دعب هللا لمج دق
 هيحطلاالو لقوت ىلاالو * دساالو مثاه 1

 هبذكلا قوزي امال اك » لال كوبأءجشأ انكل
 ءانغلا ضعيف اموي د.شرلا تدنغ هريخ يف قحسا لاق

 رغ :دادسو 2 و # اوعاضأ قف ىأوينوءاضأ

 طبخ هيارت تاع نأ يلإ هلواكم طرح هريخاف ىحرملا هلق ىح نسعلا اذه ليس ناك اهىل اقف
 يغش املف نكس هظغ و رفس هه>و لعش م اثه ىتا لتقم ثردحيب هتءراف."ىشأ هنم ص املك

 موزتعىنب لئامأن م ادحأتكرت امل ديلولا لمف نم هب 50 الآول لاو قحبسأاي ىل لاق ثيدحلا
 تعا ان ةلططح ةلور نم رخالا توضلاو نع رتل هتناألا

 دك
 اماشو تايضاقلا ايانملا نأشف * ا كاوطام اذا
 ايدامت الآ: دادزيام كبحو .# ىضقنتو روهكاوهلانلا رك

 ابعاب يلابغتاف يلايلا فورص #* كلام ما ىلع ترادزا ليلخ

 # اماه نارظنم ءاقبلالو # لحعم ريخأل يناكرتت الو

 ءانغلاو ىلهاح وهو ةيدادخلا نب سيقل اهم لوالا تيبلا يوري نم سانلا نمو نونجملل رعشلا

 0 نمر آ الك ودل هيف نأ كعمل نا ا رل ذو يطسو ولا لقت ينان زرحم نبال

 رصنبلاو رصتخلاب



 (اهذ)

 تس ٍْ ٍ
 (١)رغث دادسو 0 * |وعاضأ يف ىاو ينوءاضا
 ئىرخ انااا رش دقو * اياملا كرتعم دنع ريصضو

 يراصو 0 هللاق موي لك عل أ كاف درعا

 رم لآ فى ده كت لو * اطيسو مهف نأ "00

 0 :- نالزاكرا يدصالا نع ىلهأب از را نبى قاد لاق فاحضلا ايرك ْز ند (ىزرخلا و)

 1 ةفيشح وب أعمسو هتف نع يف ىننب هي ركسدقوفرصنا اذا ناكف ينغي ةفوكل

 رغأ داو ةينلا مول * اوعاضأ قف يأو ىقوعاض أ

 اعدف دل دع نم هنع لأف ةليللا كلت هنوص ةفب لا دقفف سدحو 1 ةليأ سسعلا هيقلف

 ةحرانلا كسسع هدأ اداح 0 هل لاقف يسوم نب يسع ىلا بكرواهسلف هتايوطو هداوسب

 ةدحرالا“ نسا 0 اك ةفين :> يبأ ىلا وحلب ىندع لاقف اريخ الا هنه تماع امو سبش ْ

 ةبلالك يف 3 د د ارمانل كاك ١ ل بأ هب اند يتفلا جرخ احاف ًاعيج اوقلطأف
 راسا نكلو يضاقلا ا« 0 * اوعاضأ ىف يأو ينوعاضأ *

 اقوا لثفا هاف ]1 هرأ ملو هب سنا تنك يناف هينغت تنك اه ىلا دعف لاق كءازج هللا ندحأ

 ْ يحرعلا لوقب لثق ها هللا دبع روصنلا سيح ال هرب> يف قحسأ

 : رغن دادسو ةريرك مويا #2 ارءاجا ا ينوءاضأ

 قحسا (لاق) ةسشن نم ل انر هنأ تناك هلدف ءاوسلا هدش عاضأ وه لاقؤ روصنلا كالذ غابف

 ينغإو فينك سنكي ةر هبلاب ناكل 0 يمءدالا لاقو

 نش دادس يم "مول # اوعاخأ ىف ىأو ننوعاحأ

 ندلا كيدح تدكو هيف يكل ىل نعال رغالا امأو هب قت تناف فكل دانسانا 44 كح
 الثمتم دشناف ىلع لبقأ مئايلم ىع ضعاف هب ثدعلا تدراف

 م اع مركت م كقحو * اهتنهأ نا ىننا 1 رك

 ناهللاو يلب لاقف اهتمركأ يث ىاف هل الذب ام رك لخلل ناويلا ند نوكيام هللاو هل تلقف لاق ٍْ

 || هنع تفرصناف سانلا نم كلا: أ ىلاو كلا ةاخلا لاف ودامو تلقف هيف ١ اه ارق نانا م

 تاوملا يرأ اهف يعمصالارصتخا يبأ. يل لاق لاق دامح ىنئدك ديره نب دمع (لاق) سانا يبخل

 ١ بأ وحلا | ا يضخ ريف ثعلا اذه هب ثسعلو كم ملاق فلك ىانكت الاو هسفن ىلع هحبقأ رتسو

 ديزي نبديلولا ناك هريذ يف قحشسا (لاقو) هل ةيطاخلملا تناكؤل سك بفح الا هلك كح يذلا

 ىلعو هياع ضق ةفالخلا يلو اءاف ماشه ةايحيف هنع هغلس تناك ءانشال ماشه نب د. ىلعانغطضم

 دق ةلا ةبلسا 1 ندعو زوع نه ناد طةق زسكلاف رغتلاو ةروراقلا دال اماو )1(



 )مه١(

 كمتشو الأ هتمتمدق ٍدهشأ مالعو بمشأ لاق تععسام ىلع دهشأ بعشال لاقف كلذ نم طلتجاف
 ينئدحو ريزلا ( لاق ) اذه ىلع دازام بطلا ةلامح همأو.باتكلا مأ كمأ نأ ول هللاو ةدحاو
 رب سغنب نيصحلا هعمدخ أ وءذخأ يجزعلا يموزخملا ماشه نب دمت ذأ امل لاق يبهللا ةبتع نب ةزمح
 دشني يحرعلا عش ةئ.«نيطانملا يف سلنلا ىلع س كلا ىف. م.اقأو تيزاأ امهسؤ رعب صو امهدإذ- يريم

 قاسم نع ري نيح.تضغيو #* يبر دعب ةفياخلا يرصتحس

 قال فاز تينت عوايل من.« تيببلا ١ اقل. يع لع
 قاقرلا. ثمدلاو تببلا نيطق #* ىبدق امه.>حاب ىل بضفغنو

 هيف نحنام ىرتالأ انع دنالا هب دواحلا يريملا هل لوقيف دايح اربزغاي دايح اريسغاي حبصي مث
 ًاطاخو يحرال ًاقبدص ناكو هعم دواجلا يري ريغ نب نيصخلا ربغأي هلوقب ينعي ءالبلا نم
 لولو تاينالا هذه ماع قحسا ( 1و

 قادقلا ةحاو لا فقولأ < نكي ءاروج لاك نم 8و

 قاح ا دقي ةجباوا * لوك ترقئعتكواعرد تكفا

 قارتلا ةفلزم حمقلا اهانث * قوهس ةفرش. ءاهد ىلع

 قاس فصن بيغت يولبلا نم * تسل ءاقلب ةءابع ىلع

 قارا ل كلا ناهنت تسع رعي هولا لك نك

 (1)قامأ تيفرامءويلا اذىلا < اربع تفلحتو ادام :تلقف
 قاس» نع ري# نيح ىضغيو * ىبر دعب ةفراخلا ىترضتيس

 قانرلا ةيمقلاو :تييلأ نلمق + ى
 قامجلا سدعللا يف سانلا ماثل

 ىنب ينعي داحأ را رب غاب هن و ربع 1 ىلا تل تنيلا اذه 1 اذا ناكف لاق

 هريخ ىف ريبزلا ( لاقو ) حطبالا ل 1 ف اوبل مين ريف دا مهطزانم تناكو موزخي

2 

3# 

 د

 3 0 اذأ كرما ل

 ارإا> دقو ريرغ ُ 0 نسانلا 1 فقاو وهو 5 را الحر 10 كنف قحسا هقفاوو

 لحرلا ناكو لاف املا نورظني سانا عمتجاو ن 7 ابعاسبلاو امهر ىلع ثيزلا بصو اقاحو

 هال ف ناك الل جاحاف هلوعديو هلان أل 0 7 51 ' هءاعع فقوف اك ناكو يجب رعلل اقيدص

 تحررال اذا 5 هللاقف دبا كيف نه تح رخال ينعري مغ نبا هللا ة ةافافلا لغم

 6 عاام هللاقو ريزغنب ىلا تةتلافديلا وراغب وفق وف ىوتا نواعقلب نانيددب مو لاقاديأ هنم

 مهنم دحاو لك ىلع موب لك ىف مماح مهلهال نايبهلا ءالؤه نا كنمو ينم مأشأ نيلخس ايندلا ىف
 نوبرضيف 'يش ريغب نوفرصنيو كللاو ىلا نورظني اوفقو دقو يونال مهطقل وكرت دقف يوندم
 هسح يف يحرعلا لاقواولاق.,ةهلدق انمؤش نوكف

 )١( مويلا ىلإ ةياور ىفو 0

0100 



 ( ١هال زر

 ىنعي ةيموزل | ةربج هتحوز يف لاقو ( لاق ) هرسعاشم نع هللا اهيبغ ذأ ىن 30 ريثك ريخ ءاطع لاقف

 0 0 ماشه نب دمحم ةحوز

 شر منأو رودصلا مث * رب> ىماسف ىلع :

 هلا اني قره ىح 1 يح ثالثن الاون

 0 0 لوا الا فيلا + يح لوطا اع 1 1
 انثدح لاقةزمح نب ةرامعل م نبا نعىقللا فمر وت ىنأ نبا ىدخ هريخ يف قحسا نب داح لاق

 دبع مهيف ةعاج هدنعو انثدحي وهو خرج نبا ةقاح يف 0 لاق ىنقثلا دواد نع باشملا ناملس
 ةرزاىهو هردد ىلع رزتع درا ادقواودلا نزيم نبا.هب صذا نييقارعلا نم ةدعو كرادملا نب لل

 هنأ سما لاف هيلع طاف لحيعتسم نأ لاق دمت نأ حا هل لاق محرج نبا هاعدف اندنع راطشلا

 ءانغئذلا تودلا م 0 ىلا كلحتأام كو هل لاف 3 الث نحرك أ كانغ نإ 2 ْ

 لماحلا ترتكب يديد وهاذا قي رط عطقف ةبقعااة رج ىلع + نهيفاثلا مويلإ يف عرس نبا

 لاق دع كعو تام ثال هللاو تنسحأ 2 نبأ هل لاقف * ربح يماسف ىلع يجوع * ا

 لاقويضغمو ماقو ا ةنالثأأ نم هدعأف ا لاتح نجاعاف ءنعشلاوب ىناف ةبالث 0

 لاف هباحأ لأ جرح نبا تفتلاف كرطو يدش قح كعم تاطال كدنع ءالقثلا ءالوه ناكم 0

 ءادحلا ىنعيز حرلا يف نولوقت اف لاق ههركت و قارعلاب اندنع هركتتل انإ اولاقف تاعفام مت ركتأ يل
 نب دمحم نا ىنغاب هريخ يف ق>حسا ( لاق ) ءانغلا نيبو هن قرفلا اق لاق اندنع هب سارال اولاق

 فيكو كحنو هللوق:ةيناتقو ينتكلهأو نع كنا يه تضضغ تنأ ءادج هماللوقب ناك ماشه .

 يس رعأا ىلع انفطضم ماشهنبد# لزب / اولاق يريغ ةفالخلا ىلوام شي رق نم يما تناك ول لاق كاذ

 هماقاو هب رضضو هدقو :هذخاف هيف هدجو يت> هيلع اليس اياطتم هيف اطوشب يلا راعشاإلا هدي نك

 نينس عست نم اوحن هب يف كف ناطلس هل مادام سبحلا نم جرخيال مقأو هسيح 0 سانال
 تحير دمحو ةيشنب رمح هقفاوو ةيانع نب بوبا ن نع مرح ىف قدا( تام

 هلبمأف هل هلاقام لثع ىل وللا هباحاف يجن رعاا هضماف هيبالزاك الوم يحال يجرعلا نأ كلذ يف 00 نأ ||

 : ” افاتك هقثوأو 0 لزم ىف هيلع مجم هديبعو ةيأاو نم ةعامج 2 هاننأ ليللأ ناك اذا ىت

 رعلا ىلع كاع تدعتساف رانلاب هق رو هلق م < اولعففديدي نيب 0 اود ا 1

 0 نلك نح رعلا نا نايغ نب كالا نع هربخ ىف ريبزلا ( رك دوز هسح مامه نإ د

 هلق نهضعب ثدحم هدحو ىت> هدصرب لري مف ن :رملا فلاخي هنأ هفابق نهرومأ موق هل ىلوم

 ةفالخ ىف ةكم ىلع ايلاو ناكو يعوزخم لاا ماشه نب دمع ىلوملا 2 سعا هيلع تدعتساف رانلاب هق ا

 اليبس هيلع دحو املف هظفحاف جل اماشه هالو امل اريثك ءابجغ كلذ لبق هاج دق يجرح لا ناكو ماشه

 هريغو 42 نع هربخ يف 57 ا هزحس يف تام تح هنحسو سلبلا ىلع هماقأو هب رسذ

 هلع ىلؤملا در. ثا | اجلق نايا دق كال قيد ادع الرا مشي وهو يجرعلا رضاح ناك سعشأ نا



 )ه١ه١6(

 لوكشلاو مسإوملا تريغت * جح ماعب سبل ماعلا نك
 لوسرلا الف اهريخمرل .* الوسر اوئسبدق ءادجملا

 هلوق اهنمو ينغي اذكهو اهنزحبا ىوربو
 للعلا هو قمح م ءاج نمو *« اطاق ةكم ىنمأ نحل لقالا
 لبقتلاب ماعلا اذه جح اف * مكتاقفن اوكلهتستالجحلا اوعد

 لدلد ريغ .هريمجم ىدل مامإ * هلنكي مل نم جح ري فكو
 لفن رةيطمسءاءلظلا يفسيلبو * هرامن مايسصلاب يناري لظي

 نب دمجو همح نع هرب+ يف ريبزلا ( لاق ) هب اهدجو يتح للعلا هيلع باطي دمحم لزي يف
 نميههو ماشه نيد ماب ببشي يجرعلا ناك ةيادع نب بوبا نع هربخ ىف قحسا لاقو كاحضلا

 ١ كس وص ءاديج اطلاَغو بعك نب ثرحلا ينب
 يجرح ىلعش الإ كنإ * جدولا ةبر انيلع يجوع

 جحذم نم را ينب يدحإ# ة هني 9 ا

 جنم لعل يب-تلنام * هلك الماك الود (١)ثلن

 ججح + يه نإ لأ #4 ىنماذامو ت>> نا جملا يف

 060 هلوقب ينبح نيب * يدل لحم لائام رتسا

 2 نم يب امم يل له * لقن وأ ةجاح مكيلا ضقت

 0 حرعلا لوق حار يب نب ءاطع دقفأ لاق يبل * ةمشع نب ةزمح ينادش هريخ يف قحسأ لاق

 ججحم ل يض نإ هل و #* ينم اذ امو تح نا جملا يف

 ينم لك ار وهو ءاطع حيرس نبا ىتاو ( لاق ) جحم م وأ ع 1 ىني هلك هللاو ريخلا لاقف

 هنأ مإ لاق لت يناق ىع كلو لاقااش كعمسأ ىنح ىل تققو الإ هللا كتلاس هل لاقف هتلغب: ىلغ
 ما قح يدب تءطقولو اهقر اذاال م كتاغب 1 نسما ف وقوال ًاراتخع فقت مل ن مل ق :

 هانتف لحتو تاه لاق را ينود عفر و

 ججحم مل يه نا 0 ينماذامو ت>> نا جحلا يف

 ند ف احا ) ةلغبلا ليس لذع هىعاشم نع هللا امميغ دقو مسالا ينع هللاو هاك ريخلا لاف

 نب ة 0 ينثدح لاق ردنملا نإ مهارب آان دخ لاك دعس ين نب هللا دبع يف ”دح لاق عكو فاخ

 ساق لح 2 حانر ىلا نب نب ءاطع عم ا هريسغ 08 دهاح نب ل دنع 0 ةبْبَع

 جحذم نم ث را ا يدخحا < ةسمانع 4 تأ يبا يجرعلا لوق

 جهنم نع ال يتالنال * هلك الماك لوح ثملذ

 ججحم مح ىف نا 100 * ىنم اذامو تحيح نأ جملا يف

 ثكم يورو 059



 )هه١(

 رص ين نويع ترقدقل يرمعل *# ةءاع يف ًافقاوربغ نبا يم

 . هتماقإو هب هتوف نانو هي رعت ا ل يتف لاقف

 فااس يفراجلا ويتفلا نبك * اننثودع كف هللا . رقأ دق لح

 اماف انز اهذخ لب لاق كتدوم كيلا ناك يحرعلل لجر لاق هري> يف قحسا لاقو

 لا دبع نع ينئادملا نع عمي نب ليمح.ا انادح لاق عبكو فاخ نب دمم ( ينريخأ ) دلأو ىلحأ
 تفز مالكب ملكت ةلمجح ةأرما تيأرف ذ احاح تجحرخ يردعلا رم نب هللا دبع لاق لاق مالس نبا

 رهيب هجحو نع ترفسف هللا نيفاخم امأ ةحاح تسلأ هللا ةمأأي اهل تلق مث اهنم يتقان تنندأف هف

 هلوقب يجرعلا هانع ن * ينناف | عاب ل تلاق مث انسح سمشلا

 تر

 عارم 0 كر 2620 رج نع 2 اعلا 3 2 اللرأ 1 و | لع 3 | 2 0

 الفلا :يدبلا ن نا 1 نب نججحي م اللا نم

 1 هلأ دابعفرط 0 هللا كني ا اهل لاقاقار ءلا ءامطأ يد ورم 6 هللاو امأ

 0 0 وب يور دقو رانيد 3 ةماس وهو جرعالا مزاح نان ء ةباكملا هذه تيور 45

 | حصأ اذه يف هنع ةباكملاو بويأ ىنأ نباو كلام هنع ىورو أهريغو دعس نب لبسو ةزيرغ ا

 هلو ليش نإ يملا رارعل تاسالا هذه يف ءانغلاو علو ا انثدح يرحعلا هللا كنع نع اهنم

 نال ليقثتلا فيفخ نأ لاَشو كدا ا يدر لا ساعلا نب هللأ دعل يو ديم لقت فرفخ

 اد لاك كنك ىأ نب هللا دنع انثدح لاق ىلع نب ندحلا ( 0 0 ضر غال لاَقيو 0

 هللا ديعأي يل لاق ةمدا: 1 < تسلح املق لك وتملا يناعد ناابعلا ن , هللأ دبع أ لاق لاق ةبون

 انتو رح علا لا 3 تطامأ# يف كئانغ نم اذه 9 لاَقف هب هتحدم رعش ىب هتننفف نغل

 تاش 1 تاك د قعدص نا نيئمؤملا ل 0 #* فرش هلي نك نفقا * يف ا 5 نحو

 تقص يرعءعل 0 تاه ره لاقف ةنغطأ | كلت لد 0 ىشعو ينايش در تاع ناع قثاع

 نإ: ما ن رم 1 ا 1 رمش ن ه وو لا ا ءاا اهف يبلا تاسالاو يناصوو

 لزب م 1 ءاح كل دي دش ًاهاس دمج ناكو هلا و هلأ بشاو هاوحعم ناكو يعوزذملا ل ا.عمسأ

 احلف الل سام انلا ىلع او طولا هن رد نأ دعلا هدقو ة8ح ىح لاح || هيلع نلطتي

 كب دمجحأ هرب ( قرا ( معاباور 2 كلذ ت 0 دقو ةياع هب لتعا عذلا كلل ف ةاؤزلا

 نا © نب دمحأ انريخأو ةبش نب رم اندح الق يلهملا رصن نب بيبحو ىرهو ولا زيزعلا دبع

 ا ىمح ىنثدح لاق راكب نب ريبزلا انمدح لاق ءالعلا بأ نب يم ركلا 0 لاق قحسا

 ةيابعنب بوب 2 قحسا نب دامح هرك ذو نامع نب كاحضلا نع يعازالا كاحتضلا نبا

 املف كلملا دبع نب ماشه لاخ ماشه نب دمحم ناك اولاق سدح نب دمحم ةياور نم اضيا هتخسنو

 اهنم ةريثك راعشأب يجحرعلا ءاجهف نسانلاب يحي نأ هيلا بتكو ةكم ءالو ةفالخلا ىلو



 )؛4ه١(

 نادرو نبا هدنع لاق كالو» نيبحام كحيو مالغال لاتف جورخلا يف هلع أطباو هلزنأف فلا
 مدقو ض.خ هلحاورل ثءعبو نماو زبي هنلا ثعب 3 ا بسلا نالكأب امو ةيواعم ىلوم

 قاع ىلا 0 كف رثطلاو تقلا نادرو نبا: لجاور' ىلإ
 بكرلاب نوفحي بكرلاو مل 0 # اونأ ذا كرا لوا مور نأ

 بسقلابو نالجالاب مهرثاو * مها زك قود سانلا ماثأ تعفر

 بضتلاب نادرو نب دابع رب 1 * اينغ ضخخلابق اناريعب اماف

 يجر علا هيلا مك

 باقلا قمح ىلع تلاط ةيجل هل * هنأ ريغ هب رعشن لف اناثأ
 نصاب دنا ندكتا ا تي اذآ + ةديدج لعام راظي .ةباركخ

 ديلاح ام ركن سرق قوله و» : ىرقلاب ضرما عنب لع اناا
 رعلا ىف لوح اقلاو قاجيف همم تحتي لاقو [سنل يدع وب لحرأف لاق

 بصخلاو ةناحلا جرمع اهضراعو # ىرسلا تلم اذا يح يتثاث ترس

 بكرلا ضرعتسم سكي بيدجخيشو * سرعع يرساا دعب ىركلا اهاوط

 بلك نم م.الا جرعلاب لدجر ىلا * اهدوق تلخل  ىيرتتيا تنهو

 ليفلا 51 50 لدن لما مرتو ع ةيرص اناج 2 ا د نع

 قرا :ريتمتلا كيلا كلف: ع اعدت كاك !ذدز1 هلا تلقف

 حلاق مويلا يف م ان رثأو « هب دنع 1 100

 ديكلا نما ثيحلا رزق لك او *« اهرش كنا رون تلعا تفل
 تالا يف لفقر خشلا تف اطرمو <« ارزتمو اننا تاراخللا .نسلتو

 *# ةرم حجوحنللا دوعلاب نخدب

 * يدلأاو نافع 3 نامع تاق ناف

 كن لدشلا يا ءيجي ام دقو

 2 تقز» را هل

 ا دل نا همن قس للا رع نيرشأ اهني نإ لع د لا رنا كلا غلب املف
 ديزم نب دم ( ينربخأ ) هنع فكف ًادبأ كتكال تدع نأ لاقو هنع هابنف يدع ينأ ىلا ثم

 2 2 لها ند لحجر راس ليا كامغ نب نامل نع هنا ء قحسا نب دامح انثدح لاق

 مهلبإ تناكف ةيواعم نب رصن ينب دالب طسو يف جرعلا هل لاعب 1 يجر عال ناك لاق ابدا اه

 ناكو موكشيو هنوكشلو 16 0 ريل تياكف انو لك دام ل 3 رقعيف هنق لخدب مودلعو

 لقتال هللاو لوقب منامرلا نم م موس ةنام ىرب اعر ناكف مهل مهأرب 0 مهامرأو سانلا سرفأ نم

 ١ للف نينع نناقش قحسا لاق * كلذ لعفف رصن يب لبإ نه ةفلخ ةنأم ا لأ

 لاق ىلبلا ىلع مقأو برضو يجرملا نبح

 بطرلا عئاملاو ءاوتونبلاو و رغلابو

 نشولا نم 0 ناح نم كاف

 بئولا لكولاب سانلا مركح يأيو
 بشقلا ةفلاخ شاشح ةمقم



 ( هز

 رقشالا سغالاك حولت حبم * ادب يح ةليا منابانإ

 ريعلا بوت لضفب مر غلاذخا * ةبامص قارفلا دنع ا ٍ

 هني ىلا عجرب يتح هريغ فر قطن نا قااط هنارما هللاو نسحا لاقف هندعاف ىلع هدعا لاقف

 ةئيدملا ديري هلام نم فرصت» وهو انبفمقوو هيلا انرص اءلف نحن ؛ نسح نبوللا دبع ائيقلف لاق

 هل لاقف' انا نأ تنا 000 موف

 رمسعملا نون لصف مرا ذدحأ ةبامص قارقلا دنع امزالتف

 عر تنص ليك يأو هل انا لاف ةلبللا دن تان كيحاص ترك تملا لا

 ةالخهقنع ىلع مالغهعمو هل ةلغب ىلع هل الام ديرب ةئردملا يذاق ىم تلا تارت نإ دمع ائيقلف اًيذم

 اه تالا انألي تن 0 لاق مث يف ةلغبلا دبق اهف

 0 5-5 ١ لضف مرغلا دا ةبامصص قارفلا دنع امزالتف

 نما اه هللاو اذكه هعدتفأ تلق يغللا دار | ايه اه كلف كيجاس تركت أ ع لا ل تفتلاف

 دثايوهو هلحر يف هعض وفديقلا دحام ةلغبلا دبق مولع تقدص لاق قّقعلا رايإ ضع يف روهتي نأ

 قلغب ىلع هلمحأ مالاغاي هماللغل لاقو خيشلا 0 3 هتصدق هنع 0 هنأ ىري هيلا هديب روك يبل

 ا ث تحضف انحام هللا كحق لاقف هرب رجا راق دق هنا تعناع 3 ثدحم ناك امان هلهأب همطار

 ينادح لاك لاك نا رييزلا اند < لاق ءالعلا يأ نب يركلا ( تربخأ ) ىررخو شيرت و
 ع

 يف نب ىدها تادمد نبدا لاق 0 نب ةومع نب رييزلا نب ةورع نب هللا دبع نب ةورع

 ! : ىحرعلا لوق قينع

 رتولا نع يل يلاسا وق اههداخل # اطوق سناال ءايشالم سناامو

 رج ىف كتاف هم لبست الف ني ةرثغ نسا ىف نينا لوهب تلاقف
 رطفلا ةلبل (١ ىلا ةلل الو د ةعمج لتقف ناَف يدنع ةلبل اق

 ردقلا ةليل امهنم ءاوس ن يكب # ىرالابو ىدع نيننالا ةلداعب

 باهش هدهشأ قع ىأ نيا كان + هقفأ هللاو وده ابلغ كلذ زاحأ نأ ىلام ناب ةرخ انآ كد
 0 نبا َن

 جوز لاق ىلصوم ام .هأربإ قب قدحسأ 0 لاق ة هيش نب ر< ان دحلاق رمدن نب تدندح ) ينربخأ )

 امفلاقف ريبزلا نب ن١ ثدءصم تن نك اا 0 نب نامعنب ورم نك 2 تن مأ يردلا

 اهادلو ذا عافيلاب اهراد * نأ 0 تايع:ّنأ

 نه ةر

 اهارذ يصق نمدحملا يف لان 4 مرق ند اسال
 اهاحطب هسفنا اوتو * امه ىهاوظلاب سانلان كس

 1 )تاسالا هذهب لثعيام ارثك نكد اهيبحأ ةناهءلا هتحوزديشرلا جوزت الو قحسا لاق

 ديري جرخ ىلعلا ىدع اأ نأ تندح لاق هسا نع قحسا نب دامح امدح لاق .ذيزه نب دبمحخ

 جرعلاهللاقي داوب كانه لزانوهو يجرعلا رمع نب هللا دبسب رف نادل هل لاق نتاطلا وح نما '

 دجينم يف هلزني نأ سمأف ىدع وبأ اذه هل لاقف مالغلا هانأف هناكمب هماعأف هل امالغ هيلا لسرأف

 0 يقاغالا س9



 نم ا.عش هل يوه يجرعلا دعاو لاف قراخم نبا ىنثدح لاق ىراضنالا 3 ا

 اط ةيراحاهعم اط نان |ىلعتءءاحف فئاطلا دحسم ىلا عما موي اطاحر لزت اذافئاطلا جرع باعش

 لاقف نانالا ىلع راما ازنو ةيراخلامال- لا عقاوو ٍ ما عقاوفا هل مالغهعمرامح ىلع يجرعلا ءاحو

 نب انع ورم نب رضنل الا انثدح لاقىناركلا انئدح لاق ىمع(ينربخأ) هلاذع باغ دق موي اذه يجرعلا

 لوب مترانيد ا نيتلح سيلبو لستغي مث نيتلمش يف هلبا ىلع ىتتسي يجرعلا ناك لاق ةحاد

 لايرس امويو اموي ةعردم لامال امونو يناحصأل اموي

 ايزاغ ناك يجرعلا ناهلاجر ضعب ن :نعسأ نع قحسانب دامح امدح لاق ديزم نب دمع ( 0 (

 تح سانلا مايو ميطعي لزب يف نوطعتام ىلعو سانلا | قالعأ راجتلل لاقف ةعاجم سانلا تباصأف

 تد.لاقف زيزعلا دبع نب رمع ريا غلبو 0 لاف راتدقلا نيرسشع كلذ غلبف اويصخأ

 نح نزلا انندح- لاق يرش ( ينربخأ ) لاملا تيب نم لاملا كلذ راحتلا يضقف د قحأ لاملا

 جملا نأ هوغو ىديألا نع هيبأ نع قدسأ نب دامح انتدحت لاق دبزم نب دع قرذاو هع

 حرلا دبع نب دمعوهو صقوالا م ىلا راعف عيقبلا نطببرش اهزئتم فئاطلا تابنج ىلا جرخ

 م يتب نم لروما لور يي تكن و اهسفنب تمر اهأر اذا نفرح نكو يداقلا ىو رخا
 57 تارعأ ىتلو اه عع لدعف برق نم اهلمأتي 3 ع 3 نزح نهو ةسااح ةوسن يف اهرصيف

 مث هبايث 02 0 داو ةاثوتاد هلا عفدف نيلابطو معمو هل ع لع رصصأ ينب نم

 ا ل نيلحاو نيبلا لامو مأ لاق 2 56 ىبارعأأي هب ندحصف لا ل لأ

 اكلك ارنرلا ُك اث[ محأ رظنيو اهظحاب م ءلا 1 نييطولا 2 أعم نم 0-7

 يش كم عاضأ ضر ف يا رعأإ باظت "يش يأ نيف أس هل تلاقف نبيللا نم نبرش 3

 بر ورم نب يجرعلا تلاقف هتفرعف قرزأ ناكو هيلا ترظن همالكةيميقلا تعمس املف يباق
 كلذىف لاقو افرصصنم ىذف كنبا ىلا انب ةجاحالانع فرصنا ناقو اهؤاسن اهرتسو تبنوو 2

 ميلالا دجحولا 00 ءاكش 4 ينام 9 يدحاصل لوقأ

 0 ةق رؤم هوا * ام اذا امهلثم نيوخالا ىلإ

 مث يف ا عقنلا ىلعأب * ارهظ تنقل ءالبلاو 6

 م ل ول 6 ل 9 3 * اهم يانغ ثأر أ ف

 مكاو ناوحقالا نولك # رغثو قرخ رذ 6

 ظ مقسلا ىلع 'تاذئاملا ونح # الع ينود .اهبارتأ ان
 د دي هيلع يضقو صفوالل ساعي هللا حمج ينب نملجرلاقف ه ريخ يف 0-6 8

 انوص ناعيس صقوالا هبرضف ل يجرعلا رمج نب هللا دنع انآ تدك ول هللاو هل

 000 بعّصم انثدح لاق 0 ةأ 6 يا ياهملارصن 7 بييح ( ينربخأ )

 ا ذوتروهس لاقفهئاع تفرشأفرما كلاادق راح دعب ةلبل يموزخا تا يف

 0 نيتيب كلذ ضعيفه دشن 0 انيضقانتدحمو اندشانتف قيقعلاى لا انيضم ولف كاوش دحأ ف :



 (أآهؤ)ز
 تسع نكبوم

 نب لن نب هللأ ديع نب ل وهو ىلبعلا تل رد ينال ةميق تناك ةبالك نأ امعوو قدس 0

 لاق ءالعلا يبأ نب يعرملا ( يرتسا) رغصالا ةيمأ نب ثرحلا نب هللا دبع

 ةملسم نب بوي دنع تنك لاق ماشه نب مهاربا نب ةملسم ىنربخأ لاقراكب نب ريبزلا انئدح
 دعس دف كذف 0

 انب مرصلا عم ا نأ 0 نآكتم تفخ تدقلف

 اضل هاج "لاس نع ماع اهدا: ماه قف ف ناوخان
 الع فيج و 0 دآ 2 ع 00 ىلعجحاف

 ف نيح - و تلق # ام ىلع كنم تردق وا يتلخ

 اننح تدهش ِه 5 0 لع يمن“ تحير 2 د

 نم تأ ةجعو اع 00 ار ل هدو اب 1 ننام ام تعشأل تونا لاقت لذ

 هدعوم ن 0 ء اهعطقف لغش اهل نر ةالصال ةقواطا أ لاحرأ || 3 اذأ أ ةعبا م 2 جرد ءلأ تاعش

 رورو كلاهيس تنب ةشئاع 1 ري ربغ َطو 0 |او نأ دهاشلا ناك ن م لاق

 تدأ لاق هب مكح اه لاق يريمْا ريرع ن نيصح لاق مكملا لدعلا نف لاق راصنالا ىلومقرفلا

 ) قرحا) 0 5 للا :كعاضر تمكحادقا بعشأي لاق هنع ةنؤملا تطقسو هقح هيلا

 ل ا تناك 0 0 1 رص قى“ نَف -- بيبح يفب

 رمحالا سيكلا امه هقوفوأ # 2 5غ 0

 1 شل مهءاقل نأ تملاي د مهيقل 0 كعلا كلهأ 00

3 
 سل م

 رهشم لكلاو رطع لاح ُِق # رمضضاح تعشم ناو كتب ءانشإ

 رفطملاو اهغام 2 رلا د ةبو ره افحالام نب رعشملاسم

 سيلا بوت لضفب ميرغلا أ * ةبابص 0 ملا نتع 5

 نيا نع 2 ناك ذك 3ع نمد نغم ةانع يذلا تعدشم نباو فئاطلا ن ل لايمأ ةيالاث ىلع صهزالا

 اهحوسانلا ا 4 تدشب# نبا ناك قحسا لاق يطس ولا كم تارالا هده 2 ءانغلاو 2

 هماسلب توصلأ اذهو لاق ضي رغلاو حرس نءا ءانغيف هءانع سانلا لخدأف م يالا كلت ف تامو ءانعو

 ينَغ يذلاوهو لاق # رضاح بعشم نباو كتيب ءانغب يفعل 6 نامل مك

 دما قيقعلاف ىنحتملا) # دئسلا هلحم نمث د

 دغ بيلاةقرفنم رذحا # امب ىلع ادغ نا !دغىحبو

 انثدح لاق ريبزلا. انثدح لاق ءالعلا ىنأ نب يمرملا ( ينربخأ ) حرس نبا ىلا هنوبسني نانلاو
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 مدن الو اهاشخأ نييلع نيع * سلو لاخ سلجم يف نهو

 مثكم ليللا تحن جاحلا ب بلاطو 0 8 بابلا ءازإ تساح يتح

 َ بتءصم اها ناك مدأ ت رظن 1 مانعا يلنيدبأ

 رع متنا يذلا انآ * اهاتلقف اذه[ ن. ةبالك تلاق

 مقسلا ينهش يو تلي 2 27 ينذر حأف بح ىبدج و سما نأ

 اوما راو مط اانضغب ن م ومنا ول 2 نا ىنياكتال

 :| كلهأ ند ىسم اااطف 11 | ا ىز#< 0 ا

 اوما اذإ اهف ةبوت اوندخحم نأ * وميلعل امندلا ىف ننحلا رثس

 معرلاحشاكلا فن الواهب يضراف * ل ءافولا, نهر ىيي يذه

 اظلا' لكتخاد ٍتَح تلت اله * 1 تح ا تلاق

 مسنلاو عطلا [ كا رام د اهب لغأ ناك او أ تق

 مرطضي 0 الب قارح ل د 4 0 رحفلل عطاس ا

 مجتاي وهو الالت لالخلا هنع *ترسحدقبوسأملاس 1

 محسلا نيعالا الاو نانلا الأ د ىنعجأري يش الو نيعدو

 0 ىنشاف 0 هنود 31 د تجرح 01

 | ف ويعتا نأ مبلأ اسونينغملا ن هم ةعام هاطعأ دق 0 0 0 را 00 اقلا نبا عجسف لاق

 ةعبلا ت تخئاوعاشإ 6 خاب انيق لا هذهل ا ال هللاو لاقو ناحلأ ةهدع هنم 3 2 أوعنصف هش

 مث اهمهناو ةبالك جرخ 000 رعشلاب ىلبعلا عمس املف لاق هلام نم اه ةاك م عطقبل م ءاقلا نبا دنع

 ف 2 قي رعلا نا ماقملاو نكرلا ناد 0 اناا رعل يفرا نر راد 0 نامز دعل ام ا

 00 د املاطف يجرعلا لوق عي اذإ كلذ كعل ناكف اهدرو أمنع يدر 0 نع ناعيس تفلح هلاق

 بأ 0 ةد.يصقلا هذه ىحاصزأ للقدقو( ق>سالاقو) طق كالذ هسمام هللاو 2 “| كلحأ

 تنمسوأ طخ دق يجر علا ناكو نامعنبو 0 6 رم نبهللا دعا هلا 4م تناك ةبالك نا وم هلا

 ىف ىنع أمق ردا اذه يح رع هلا لاق هةحوزإ ديزي نب ديلولا أ كللملا دنع كَ ديزي غ طخ ع هب

 00 رمصنملاب اةلطم احزه ماش شله نب ىلع * ةساع حر تكرح - م يثمأ * هلوق

 يملا نبا نع حيرس نبال لءر * مسملا ول موق ىلا ىنرلكتال يفو ةظحج كلذ 1 يرو

 ند منك ناك يلا نب هللا كيبعل د اعل يذلاو ةيالك تلاق يفو يلطعس و ولا ىرح ف ةبانسلاب قحساو

 نعل دو ا ناح دلو يل ولا كر هالعلا امو يف دح و سحا 1 * يف هسنلو لكرأ] فيشقخ

 يو ف لكوتملا نب ىسع يبالو لوأ ل اه هيف ياما هنع ىورو و ولا 6ع هدلعلا امو

 ريبز 0 ءالعلا 0 نب يمر ذا هذه ةبالكو يح رعلا ري )»ع لرخاَو ( ِلوأ ليقت هدعل نيبو ةمعل

 مارح ا ٠ دلال نأ نع هوس ا نا 0

0 
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 لاع 0 ناكو 9 وف و لع تبحاص ناكو ةرحاللا "يفان ت1 فردا ناك يح رع || نا هخوش

 عم نيدود ءلا ناسرفلا نم ناكو هلام ىلا بسلو يح ر ع ءأ| هل لَ ف ل ىحس فئاطلا 3 هل

 1 د لاق *© ةريثك ةقفاو نسح ءالب هعم هل ناكو ءورلا نكرا كلملا دنع نب ةءاسم

 تح هللا كابس قاع مطأو هل تناك اماظع الا ومأ عاب هغلب امف يجرعلا 5 يوللا مهارب نب هع

 دحاومان اذاف نادقوب نامالغلا ماقو هردق بضأ ليلا ناك اذاف نيمالغ ذا دق 3 هلك كلذ دفن

 لاق رصن نبسيح ( ىنرب ت1 ) قرات اقراط لخا لوو احضر يدك دك الار ك5 < ماق

 نعو بعصم همت نع ريدز زل" نع يرألا اندحاو تعصم 0 لاق ةمثخ 3 نب 0 حك

 دب دن دع ل ا ند يف مهضعل ثيدح لخد لاق هنا نع نامع نب كاحضلا نب د

 اءلف ةنيدملا ىلا تراص ةفيرظ كم تااللوم نه ةيشيح تناك لاق نعصم نع 5 نع دا نع

 اههزنواهحطابأو اهب اجو 5ل ندلوشو عت لح وليعرج دتضا هيو فآ ترج ت0
 نامعدلو نس ا ادع يضفخ ايل ليقف ا مقام فصوو نبلاحو نوسحو اهم اهل كعص

 ع 6-52 6 هرعش نم 00 تلاقف 00 تالشلاو ا نا هنع هللا ئذر

 ريب زلا ينادح لاق ءالعلا ينأ نب يمرحلا ( ىنربخأ ) همرح عيضي مل يذلا لل دملا تلاقو تكحضو
 نعد 0 ء قدسأ ن دام اس دح لاق ديم: نيدع 0 بعصم يم ينثدح لاق راك قا

 ناكو يببعلا يومالا مساقلا نب هللا دبع دنع تناك ةبالك اهل لاقي فيقتل ةالوم نا يبهللا َكّروع

 اريام مل كرك 35 6 ةبالكأ تناكو هرحدخ قول هك دق ءاستلل حرخلا تينا
 ندوسال هتنقل ها نيلو ربخ هيف احا ىتلام يرمعلو هرعشيف نه كح ينَح ا لع يحرعلا

 لاقي ةيواعم نب رمصن يخل | ءام ىلع. الزان ىلبعلا ناكو ( هريخ ىف قحسا لاق ) اهنع كلذ هغابف ههجو

 اهالعأ جرعلاو ةكم ىلا ةلايت وأ نار نم ءاج نه قرط ىلع كم نع لاما ظنا لك 1

 ةبالك هنلا تحرشل 1 فاطأف د يأف 5 عوج 0 يجر علا ليف فئئاطلا ىلب امت اليلق

 رمصقلا نم وندب نأ ةعتكو ةراجحلا ةيمرت تلعجو كليو كلا هب تا هلهأ يف اهذلخ ن ناكو

 فرصناف رش كل:٠ ينقدابق ادبأ يدنع كرا هللاو دحوبال تلاقو هيقسست نإ سس افرءام ف

 ْ ناقو نعل كار

 كتسوح
 مهولا ةءاسنلا لقع اذإ انه * ةفطالم يف الوسر نئعب روح

 اوءاعومهنإانحضتقاوانسار>١ * تلفغ اذا ده اتي 0 0

 مركىوولا يف الوه ءرملا مشحم * هحقحا ٍلوه ىلع يئما 0

 د هل 5 يش نم 0 اذا

 * ةسامب 2 ح ر+ عما

 مدق ا 5 مادي وفعت * ةبرش»سوسلا زارط نم ةلحيف

 + ردع ادد 6 ليسوسلج

 5 ردق 0 ضماف فا> دق

 مدلا هلط 3 نايلا ن ه 000

 جتني. لبطلا قاتع هلأو اذا
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 ند ل نب 800 يورأ ناهع 5 ا يدع نب حوءنب ديبع نب فوعنبا

 لإ لأ دع تأ هو كايف دنع ن متنا نب نالخملا دع تاي كح 1 الا ابمأو 00
 نام نب ورمح مأو دحاو نطب يف ادلو همال و هلاو هياع هللا ىلص هللا لوسر يبأ بلطملا دنع

 راكب نب ريبزلا انثدح الاق ىسوطلاو ءالعلا ا يم را ا كاز بودل كانبرح كوي نإبأ م ا

 زرحم ينثدح لاق زيرزعلا 2 رءعنب زيزعلا دع نع دمحم نب بؤقع. نع طاص نب نع دح ّ

 رم ةقالخ يف ارحاهم ةئيدملا يمودلا ةمح نإ ورع نب بدن> مدق لاق هدح نعهب |نع رفع> نبا

 الاد هر يلم وملا ريق افلا اكو رح دنع نابا مآ: هتتبا كلحو ماعلا ىلا :ىشم مث باطخلا نبا

 رمت دنع تناكف  ةاريسلاب امموق رادب .اهقحلت تح اهكسمافالاو هلعن كارشبولو اهم هحوزف اءوفك

 ضعيف سانلا ماكي اموي ربنملا ىلع رمع ناف لاق هتنبا اهوعدبو اهابارمع وعدت تناكف اهوبا هيمو

 وما ليلو ةممح نبو رمعنببِدنحتنب ةبدسحلا ةليمثع ا يف هل نم لاقف اهرك ذ هملق ىلع رطخ دا رومالا

 ال ارك و 5 لق ارلا تكس لا رفملا تنأ لاقف نينم "وما ريما اءانأ لاقف نامع ماقق او ذم
 هب لخدف هتدر يف رمت 5 اطر ع نامع ءاح رملا نع كرو لاق ةذفم اهناف 00000

 || هيف ىل كزإ ىلا ىلوق ةينباي لاق مث لاملا هيف تلف اهرحح- تحيتفف كرجح ىدم ةينباي لاقف اهلع
 هنم ىستحا لاقف ءاناوساو تلاقو هبف تذفنف كرهم لاق هات َ اذهامو هيف ىل كراب موللا ت تلاع

 امو ينسوا 0 يربعو أ ند يحاصأ 0 ذب أ اي 4 1 لاقوكلهال هنم 0 تك

 يفي عسب ل :عيف ةنامأ | اها هتقراف ال رمع لاقف ناهع كك عم ام 57-00 4 ًَ تاعفف

 نامع ىلع تلخدف مف كل هللا كراب كلهأ ذدخ لاق مل 3 هبان نامعىلع ب رضف نوقحلف نامع نيبو

 دقل للا دنع نأ ا هللا ةْف صاعلا 3 كييعس هيلع لخ دق ةحاح ىلا كَ هحال "لب , وط ًاماقم اهدن - ماقأف

 0 تيقبام هلأ امأ لاقف ءاسنلا دنع همت تنكام 0 مودل هده دع تكا

 0 0 دق لحخر ىلا لاق يه امو لاق 0 ةاصد ال اماهفامفد كل ةأم ايف نك نا

 اطلاقه دنع نم ديعس 0 اف تمسيتف لاق مويلامف دلوال ةثيدح | امسحأو دلولا ءاسنلا يفب ققحاحو

 تارف طقدم 0 نيم ها صا تلح دام ةوشن نأ يناوداولايف كلؤوق تعمس دق تلاق كاككك أم نا

 0 0 عانت ورع تلو ىَح ءار 2 تاراق لافي هةدحدلا تح ءارج

 00 ل 1 جا ككو نام ناو رع ب هسا يجرعلامأو دلو مأ نامع نب ْ
 يحرملا ب ةل اعادنا يع يف :”دح لاق راك نا ريب زلا انثدح لاق ءالعلا نا : را 50 دلو

 ءانعش رع اكو جرعلابهيا ع لامو هل ناك ءامل كلذ يمس لب لبقو تتئاطلا تم 0 ناك هنال

 ووللا افوغشم ناكو داحأف هب هيشنو كلذ يف ةعربر 1 5 ل او ال علا ريت ومف شرف

 لارا ا هلهأ يف ةهانم هل نكي ملوا ههف دحال ةاشاحملا لياق 00 0 رخ اديبعلاو

 اعتنطسي ناو يموزخلا ليعمسا نب ماشه نب دمح مأ يه اح سفن ىلا ءادحو. هحول

 نحسلا يف تام ت> هل. هيرمضو هايا دمع سيح تيس كلذ ناكف امهنب تناك لا اهنبا حضفيل

 فن 50 ا نات 0 دا نعةزاحأ د1( لراو)
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 لعبت انا ىدضرأ نا وأ-* انضرأ لدعم نو اش ان
 للذدلا كاذ دوعيو اهماول * ىلئاسر كيلا ببكح نم دزتل

 ةنانتو رخل كل هنيلاهتري ىف قاطم لمر فيقخ تايبالا هذه يف ءانغلا لماكلا نم هضورع

 5ر2 0 ا, هريخ يف ينيدملا بوبأ 2 لاقو حرس نبال هنا قحسا كك دو روخفا»

 ءافق كاتلتخ نطناكو و ع0 لاق نيح قل تارا دبور نس

 تر
 ادوقعلا ناز تيالا حضاو ىلع #* همظأ يف دجربزا نسحو

 اديرفلا :هف تاك رعاكو * هرد هوقاي لصف

 رمتلا ير ىف ةاسلا لق كلل ر رك نذل ا دان رهءارعشلا براقتملا نم هضورمع
 اهدش راند هناي ده هل ناك نا 93 قارعلا نه تامأ 5 ذثن اح نيئح هل لاقف لاق

 هك هيف هعم ىل ناك امل قارعلا لدول كلاو لاقف هيلع هب احح هال لعفام عاشاملو فرصنأو

 رودص نم * همظن يف دحربزلا نسحو * يف :ءأ توصلا اذهورهدلار ١> ىلا ت تطقسو تحرطاالو ْ

 بدصن ةديصق ن. هيف ىنغبامتو ,مدحأ هب 5 هيف هيهذع قاعتيالامو اهلا و زر نإ 0

 * مداقتملا لزتملا كاوه جاهأ *« اهوأ
 تسل ورح

 مئاج اهتبواج ناب نص ىلع ** ةماح حون نييال ينعار دقت
 مادق نهوحش و مدق #* هدهعق نيكي ن هاما فئتاوه

 نال الايح نم وهو رصنلاب لش ىناروهو ىلا ناورورمتو سفوي ةياؤر ند خس ا
 هنم ا هنق زرحم نبا حرس نبا ضراع امث وهو يناغالا ن بو

 *( ةراتخملا ةثالثلا نم اهنا كحو هءاحصأ نع ةظحج اهاور ىتلا تاوصالاركذ )|

 تس ومص

 لوسرلا ىد "لاق اهزحلل د الوسر أوثع دق ءادج ل

 لوكشلاو مساوملا- تريغت * جح ماعب سيل ماعلا ناك
 كبل فيقخ قرم وهو ىطس ولاب يروخام راتخلا هنو ىلصوملا م .هاربال ءانغلاو يجرعال ر هشيلا

 || دانا نور كو رصسلا قر ق ةيايلاب ليش ينان حرس 2 قدحسا بهذم ىلع يناثلا

 22 د يروخاملا نأ

 7 هبسلو ىجرملا داخل ا

 : حرم دقو سدوش دع نب ل نب ىصداعلا ينأ 8 نافع 0 نامع كل ورم و روك نب هللا دبع وه

 نايرح نإ يرعلا دنع تب ا يصاعلا يأ ُْي عج نافع ءأو ةفيطق ينأ بسسنأ 2 بسلا اذه
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 (أؤ6ئة)

 ناحل مست مأعلا ىلا راد مث مهءانغو سرفلا ناحلأ متي سراف ىلا صخشي من رهشأ ةنالث اهب

 اهضعل جز امساحم ذل 3 نيش رغلا 7 0 كلذ نم طقساف مهءانغ ذخأو مور لأ

 0) حاس لاقي 00 ِ ْ قابلا راعشأيف انس ي لا 0 .فلأ 9 ضب

 اند 0 0 ا تاقف هل 0 | 1 نه 0

 ىنغو ةيسرافلا ىلا هيلع لَقنق زرحم 31 قا رم انفع نسحتسا ديشرلا م ايأ يف كم اسال

 هلم د اف 5 كلذ لاو سان ةسالالا لبلق زرحم نبا ناك قحسا لاقو بوي 2 لاق

 اهنع سانلا هذخاف هفلات تناك ةكم لها نم هل قيدصل تناك ةيراح هئانَغ زك ١ تذخاو هؤانغالا

 نء ريختف مورلا ءانغ ذحأف مأشلا ىلاو سرفلا ءانغذخأف سراف ىلا طقسو هب ناك ءادب تامو

 ىثنع هلأسال ءاش فك هقفنيف كاذ هقيدصولا هعفديف هبيصي امب مدقي ناكو هءاتغ هب ينغتام مهمغن
 لزي م دوعلو ل>ربف لحراف ا اذا هللاقو 2 3 هزويح دقت 97 داك اذا يح هنم

 لوش# ناكو 4 ءادتقأ نونغملا هذولا كالذ لمح ورعشلا نمو ينعنم 5 وهو ا ىد كيذك

 ا قدس 00 5 ع 52 اعلا ا 31 د 5 3 والا

 ااا 0 0 نأ ىاحاوفرسناو اهنا لا أه سمح هذهف

 هناك لاق لمحأ تلق تلمح أ تش ناو ترسف تش نإ لاق كاذ تلق فكو تلق زرحم نبا لاق
 ظ يردأالو حرس 0 ف 5-5 دق -- ةناكرلا هدهو يهشنام ناسنا ل 3 ينغيف تا نم قا

 : ا ءامعلا رمل نم ضعل ل أ دل 00 2 60 لضفلا ىربخأو قدا لاق قحلا امي

 ظ لاقف ءاسنلا ٠ نم تلقف زرحم نبالاقف لاحرلا نم تاقف ءاسنلا ن 1 لاحرلا ن 1 لاف ءانغ سانلا

 كلام مث ضيرغلا مث دبعم مث زرحم نبأ مث حرس نبا لوحعفلا 2507 لاق حيرس نب

 0 ير ةئيدملا لَه نحف ا ان لع ترك داح لاق لاق ٠ ىذ كب نيسحا ) وع (

 0 كلملا ديع نع نومه 0 ينندح لاق راكب 31 ربد 3 ا لاق ءالعلا ُك نب يّ“ ر كعا ريخا

 نب ةلضن نإ نمحرلا دبع نا نا 0 8 ءانع ىانلا 6-0 زرحم نبا ناكل !اذ نوشحجاملا

 الق لف اهل حاوصلو ابل ساجي ل نت ىلا نب ةي 5 نيناوفص

 هللا دبع نا هحاط تنب ةشئاع هع ناماشه ن' صاعلا نب دلاخ نب ثرخلا ىن صا و

 نهانفف من نلق 5 ,١ اكون ودنو ايف هلاك هلا نعش اق
 ١ ٠.4 وص 4

 ُ 9 3 كك ا نيخ او ع مراد لل 2
 وع معدنعو: * م 5 5

 ا سوماق ها برعم اهب برضي راتواب هلآ جاتصلا (1)



 (أآ4ة)

 تايدحم اهنعبا ليإ يف اند تا يفا كءادف هللا يناعح هل لاقف ناونم نب زيزعلا دبع ىلع دقو

 تقلا كمن ألق 1“ رعش اهف تلق دقو لاح

 مدناتدك ويلا تانعم :الاخ 8 تع دارا نيدلا تاع را
 5 ةحاز ىء دش ا 1 نكيللو عي رلا تارا نيج لع

 نييسلا ادد + !انداامو-_ىلسالا ةيداك

 لعن ا 1 فالا ةيناْع 2 صاف فالا ةينامك لاق كوك نيد اف زيزءلا دبع هل لاقف

 انتدح لاق دي رد ني 221 ينربخأ ) كل فال الا ةيناعا لاقو هلع هلام كرتق رعشلا 30

 اليلما رخل دحسملا يأف 0 تيصت يأ لاق ةديلع يفأ نبا نع ىلدوملا ىنثدح لاقر 7 922

 ءارعقلاو طفلا نكن ادت نادك اس ل

 لوقي ثيح اليخ هللا لاق نهادحا تلاقف ن نوداو ءاسنلا جضن نم نهد اذاو

 فجومو عاس نيبام فاتح * 8 ؟ د نورا اؤانتيدلا نيبو

 فعضت توما نعت داك لب توما يه رك د لف و دكت يفاوط دنءو

 َلوقي ثح ةزغ رثك هللا لئاقلب يردالا تلا

 بئاحسلا روم ءاحطبلا ىلع نرع # افصلاو ةويمم نيب انيلع نعلط

 ل هللا ةنقح ندم عشت * ةنق نثدحم هللا رمعل نَدكَف

 لوش ثيح انيصن ها نبا هللا لتاق ىرخالا ت

 قنلاو ةنلا ياه .ةيرشو 4 ا سسلولو ل لع ا
 بحنلاو قلاحتلا موي يف ناكولو #4 ةلبم يفتي نيل ىلع تلم

 ا يدنع 5 نداخ نكتب 1 ينا نط لاقف 0 !| هلع ندد نويلع ل- 5 نيبلا بيصن ماقف

 اطو ا ىلا هةديصق نهدشن هل اق تاه ناقف الوا نءمسأ لاقف تن نمو نلقف

 برات عاو نق يف'قرو © غن كاش لس يذ موو ظ

 نمقف بيدأ مر> ريغب 0 ةمولظملا نالثأ لاقف تنانم ةينبلا هذه قو هنئاب كلاس هل

 ناشحتسالا ينلمح اعاو 0 تدراام هللأو تلاقو ةلئاقلا هيلا ترذتعاو هب ني>رو هيلعنملسف 7

 نفرصنا نأ ىلا نه داح نولا ساحو كحضف تعمسام ىلع كلوقل

 م: هبسلو زر < نا ا هجم

 نإ لاقو ىد# ند رادلا كيع يه يلوم كح انآ ينكيو ىكدملا نبا ىور مف 2ر2 مم وطه

 رك نط رفلا ند 5 6-5 0 ند أ ناكو هللأ ديع 1 لاش و لاق 0 ة يباكلا

 ن كلما كيع نع نوه 0 2 لاق مر :لأ 8 لاق يمم را ( نيحات) ذا أ

 ل ةنيدملا ٠ نكس 0 قحسا 00 موز يفب ىلوم وهو مح در ار نإ مسا لاق نوشحاملا

 مقيف ةكم ىلا عري مث ءاليملا ةنعنم برضلا متي را ماقأ ةئردملا يتأ اذاف ةم ةكمو
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 كم و لحر وه مهأرب لا 0و1 ريمأ نم بتعتسملا يلارو و هتعحأ سمع

 هيف هلو مالا كلام وهو هيف جابو هيب هيلع يذم ناو هنع عج 0 نأ 2 هداج نا تنندنو قلع

 رظتف هيف جابو هيلع ىضشيف هنع عجربالام هنم رهظنو جابي 3 لق رح نإ تدرأف ناطلس

 بيصن لاقف هدنع كدفرتو ياك سس بيط هنم كف داضتل ركفف

 لضف حمس رخآلا م *# لسف قيزرل ل ناموي

 كلذلك تايشع سصن هيلا ل>دولاق ةلك دع ىلارشافال وقلا تبا راذاف كلذ لعاف كءادق تلعج انأ

 هملكف هلك ناهللا راشأف نم كر تايشعلا نمةيشع فداصت يتحهماكيال نأ عيطم نبا هيلا ريشي

 لاق مث 2 ريمالا ان[ لاف عش تلقدق ينا لاق مث كو كغ اضاف تيه

 رطقلاو كدعب رصعلافالت>اهافع 5 عب راكبلاجاهأ

 يزيل تق دّح ول !| ينانشف 8 رك ذلاعمالا قوشلاسيلو ترك ذ

 رحملا يللا ماقملانيبام تمهرد>و

 ل

 # منهمرل نيعضوملا برب تفلح

 رشب ابا كيدي نم فرعة حفني * يناشرو تيضق اموي يتجاج بل

 ”ركش ىلعار كشو حصن ىلع احصنو * .ةدوم ' ينم رهذدلا نفرعت اذا“.
 رمصن ينب دالب اهاقساف ىرب * امرخعاضرانزاابوص هللا ىتس

 رهدلا رخا ادشار ىضَش كيرل #* افئاخ تمدام تلمعتساف 58

 ريس ودكناف ىح نم كل تدب * ةروعرتسنو نانا دك ةنتل

 رن رتل يلعاف تلاع < ىلا ىلآ نوال رع اك
 نك ولا م قونالا تاضيب عض وكعب * 0 الف كللا هنمت>رخ دقو

 موقلا نال متحا دق مز> 55 نم دوقلاب هءاح دق ناك و دع وهويرملا نايح ننامع لاقف لاق

 د ناعما هكرشنأ هيلعدتشاو ناجحا عيطم نبا هدفرو ضرفلا اوجوتساو ريمالا ع

 35 ١ ضرفا ضرفلا اومحوتساو اوملتحادق (مةدص نامح نباو عيطم نبال يرصنلا لاقو هعيمشتو

 يلع نب رفعح ينثدح لاق نابزرملا نإ فلخ نب دم (ينري>ا )هل ضرقفهناتك نم بتاكل نالفاي

 ديعهل لاقف ناوىمم نب زيزعلا دبع ىلع بيصن لخد لاق يبتملانع يثايرلا ينثدح لاق يركشيلا

 اوناكلاق أذام عنصت يكف“ لاك دم ينل هما ع لاق طق تقشع له امني ثيدحلا لاط دقو زيزءلا

 لوقأ اهو يجاح 1 2 ام رشا قرطلا ىف اًهارا'نا عنقأ تدكف يءاجوسرك

 يت منا فلا انلاعا م> يل ع امكابا تققو | *

 ملكشن لو ًافو> اهعمادم * تردحت ةاشولاو ينت .ارالو <
 0 نيقشاعلاةايح عيمج * ىرتشأتنكأم 2 نهانك انه

 لع لاق يش اهم كسفن يف لهف لاق اهدساهداوأف تعبب لاق تاعف ام كحنو زيزعلا دنع لاقف

 الب انا يولنلا تا ناماسنب لولمينثدح لاق ريع كاد لاق يم ركلا (ينرخأ) نا 1

 هلا يمعو ينأ نرخ لاق مهرد فالا ةينامك هيلع مآ نه لجرل ناكو -- تبدجأ نيا



 (ا1ؤ8)

 أ بصتا تاحسأ.هل الاقق اهتسجت |2017 برطف اهبهحدتما ةديصق هدشنأف موي تأذ كلملا دبع
 أ ارهوجدف الف هب ىمأف ةلئسللب ينال ن نم طسب | ءالسحلاب نينمؤملا يما كديلإتت تاجا ١ لاقو

 ْ 00 دحرلا ذنع نعا رس نع مر ندع را ( يرحاا» كح 2 كا لزب

 هلوق هدشناف ةنيدملا ىلع لاو وهو ماشه ن ١ مهار 1 لخد لاق دانزلا

 م ا ل 1 تعال :يعاعولا ىذا

 سانلاواتطابتم بيصن اهلاماقف اماح : اهذقن ةل اوحر ا ةلحارلا كالت ىلا نجح ! اا مهاربا هللاقف

 مهياع لبقاف بيصت مهعمسف لزأ الو لححأ الو مك أ الو هذه نم انها ةلطحاتا راع ند

 ١ 00 ) اهردق قوف أهوءفرت تح ل. >رو ةلحار امو مارك لا ميحاص املق م 5 هللاو لاقو

 ْ هاو نافع نب نان ب ورم يقع نب هللا دع نَع ريب زلا: نع نيسلاا حس يرحلا

 || هل ادام هيلع ادقاو هلخ نوكأل نأ امه هيراحلا لو تح كللا دع ماشه ًأطيتسا لاق

 ١ ةعلحار لغو كرما 2 هيلعو هيلع مدقف ار 8 نيح كلذ هغابف 0 01 هيلع دجوو

 ايف ل دا ه«ديصق هذشناف ىصنلا 2 ْ

 دئالاقلا | ماع اندب هل 5-5 هبل :نكيرت ل نع تفاح

 ينك نع قيع تلاط تدك اي

 دئاوغلا تاقفشتملا - داهعلا 0 تاب كو يمةس لاطدق يننكلو

 دهاي ك كاضر ُُق ىلوح غا عامعإ 260

 دعاق 2 يم قافشاو حصن

 دئاصقلا نامل تلذؤ كنلا

 ُُ ناشي نازيرال شار 0 م مص

 يحاحمت رسما يسلات دنا

 مأكل كر دأ قافشا او 2 قدوع 0 "لاق ياو د

 ةعرصل ند تح يي الاف

 غلاب كناف يبرقو ينانأ *
 0 تحشإو ىلر# هود نسأبش

 َكَناَرَو كاد نم وقعل ىاضر

 00 اذا مع 0 ناك دقو

 6 تلح نقلا
 دياق ربحالو فورعمو نا

 دئارص اهنم ىتلاىفاو فرد رص 00 0 1 5-6

3 

2 

2# 

 د

 د

 دداق فرح نس"افاو لل 8 همت" حاد 8 امأ ًاعان تبأ
23# 

 د
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 ْ دفاولا تاجنارلا لكو كلا © تعقاف حانرلاتاذتنو ىو
 | ساب و اوربو كب انررضأ دقل بيصناي كحيو هل لاقو 3 دنع ف
 || ىلع بيصن مدق لاق ةيابع نب و ءهمح نع ريبزلا نع يأ 0 ) هب لفتحاو هتلص

 : ةرعط نب نم هموق :يف هعضي . نيئمؤملا ريم 1 نم ضر ةنيدملا ٍريمأ وهو يرصتلا دلو

 اغلغ امد بيصن هماكف ىرصناا مهدرف اوملتحم ل ةماغ ةعبر رأ مف و مه ضرفيل هيلع مهلخدأف
 || ىناث جرخاو كف و تا نأ عيبطم نب هللا دمع نب مهارب | هللا راشاف ةفيلخلا دنع هتلزيع الالدإ

 نم + يل تهرك اف كبنغأ نأ تحرك لا ترشأ هل لاقف بسن هقل مهاب جرح اطفال



 علق أومدب ريثك عفرف موقلا عم لكأف ءادغلا ىلا هاعدم“ ةلاستاو طنا ةدبعينأ ىلع كك اف ماشلا نم
 اجا دك لاف هوكرتف ىلأف 0ك 1 نأ ةمولاس يع مراد 1 بع وبأ هيلع 11 ءاعلقلا رع
 ليلق يامال : كح ديقأا لست .ك كيلع مأشلال اعلا رثأ نأ نكح اان هللاو لاقف بنتست
 ةقافباررثك صقنلا دئا را كناو: لمح ريغ رخص ابأاي كيلع زاجنلا رثأ نكل بيصن هل لاقف ءانخلا
 كيالئول لوشأ نب كيرلا أ كلانا دمك لاقف

 مميقب .ةملاف هنح لوك قم #4 ينودحاخحت ن رطل تيسم آند

 عومدلا اهراحم ةتدلا اذا + نلكصي د 5-5 ىمالب حا

 ل . ا زنا ثريح 1 ل هللاو 3 بلصأ هإ لاف

 0 وءاملا يذ بمشلاف عا يذف * ابرلاب ةياكص تاح نإ ىلءلخ

 ضرالا 0 0 م هدعرب 2 ل 0 0 َن* 0

 رك ايح. هرم 0 ا . كاذو

 هيع 50 اهم حاط ةحر هقاسإ ! بيصأ هعر هالل> رهتلا 3 اق بيدنا ه4 تدو 0 هيلا محتاقاف لاق

 0 نك رولا نع ,ءالعلا ينأ نب يعرملا ( ينربخأ ) ر اللا يعرا اش 2 اعمى 1 ف

 لاق هنأ يلحالا ةعي نا نأ نعا ىوحالا نامع.نب رع نسا دع نإ د

 3 هو انم 0 6-50 تيفلؤ ة ةمدح ا 0 ََح هعمو ةعمز ٠ نب هللا ديع نب هدم - يبأ 2 اموب تودع

 نينعاط موق رثآ يف هلاو هناك ددإتم لملعتم ثال؛ دن» شرقلان: بىصصنلا كاذ هل لاقف تأ ءاناق انوع

 طيبه ةدنسع 000 اناياع 6 اة رفد ند 00 3 لع بيض اذاف هعم -65 ةدييع وأ ضم

 كلذ هطوتساف تاور مهلحمو كراك !ةالتسو هنو نب رئاتساه وق عين 000 هلأ نع هلآسف

 اد كلاف تنأ اماف انودع تسش ا ضم قع اذا ريمي اعإ هل اولاقو موقلاو ةدسع 1 هب ككحضف

 دكا من لاق أر 0 قا 6 له دفع ورا هلام نك سو ايح:تساف

 رذص 7 ىاَقب 0 ف 0 د ادصقمش رفلاب تيس٠أ نكلّىر عل

 ل 0 م : دا ىفادو 00 51

 0 كك ا ىتأ الاو * ماوس ام انعَو الق دعم *

 0 ىلارورضم قاتشا له * 0 5 0 اف ىليخ

 0م ءلاو هدأ نبا 2 ىلع يطغ 3 أدعرشم ءاقشلا ناك امر معن م

 كوشي وهو فرصناو هلهتحو 500 0 هلم ىلا هد فرصناف لاو

 بيب رثا نبا واسلا كل صاخو د تيطلا 0006 ءاود 0-7

 طلاب 6 كؤاودو دم ت6 كاقر ند 2

 نب ديزي لعام لخد لاق يعمدالا ن ع متاح نا 53 ديرد نب نسحلا 0 0

١ 
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 سلجم ا نش ةعيسم يداو /| نالاق ّظ 0 20 اكدم اديشن لعحف ة هريحو 00 0

 ا كاع ١ تارك نك 0 لا ا 0 ل لع
 هللاو رعشلا يل حامو قكاند ينبرطيف ةيوقملا عابر ١ يف تقأو ةيلاخا تا ىف 0 مثىلحر اهبدشدف

 هفص وف نامعلاق قحسا لاق اهبآ نابع 2 ةداشلا نم ةيبحلاة اتهلا ياس 5 طقات هل كلقام 0 يا

 3 اند لاو ديم ند (ىرحا 0 كا ناسراعلا تح اعدص 3 رأ ىنأكلاقو كا

 هلوق بيصن دشنأ لاق ةسانك نب 3 نع هن نع دامح
 ريسطأ زاجل وح قرااط ح1 ناريطلا .قاخأ) 1

 لقي ) ينرخأ 0 ا هنأ : ىلإ 58 كاف قاغ لق 0 م لاف قد :ءىبأ 0 ةعوسف

 0 لق لاق رعش يد م : لاق يشل يك ىلا لس

 ا كك ريصلا ند كت 0 راو يدل 3-3 ريصتا

 ريطأ زاجحلا ومم قرااتل + !ةتارطلانم قلخا مو تدكو

 هللاو دج 2 قيع يبأ نا لاَقف ةديدش هيض تدق ناك ءلا ىدعس قم "- ىنأ نبادشناف لاق

 بناكلا ميلا كب اص 0 لع ) فردا ( كيلا 0-0 قعنل كليلخ كعمسولو هر هس ند 5

 باطملا نب م ىلا لس نع ضو و > لاق
 000 ا عضوم يف وه اني انف ءا م ةدع 0 ّط ةياعسلا ىلا جرخو ةتحدف

 رعشنا َن

 اا امايأ 1 هلا رماف هدم هيلا مدقتف بيصنوه اذاو بارسلا يف عضوي ى اربذا افقاو

 || لاقف ةضل رف ناعبس اهنم ع ةريظحلا لخدا هل لاقف افاعذ الاعو اان هيص تفلخدق 0 لاقف

 ةضل رق ناعيس هلرقنا لخ ذاق. لاق يلع اهملثي نا فاخأ 0 نإ يممو تنحل دق كاذف أ ىناعح هل

 كاحضلا نب دمحم نع ريزلا نععءالعلا ينأنبيمرحلا 0 ةضل رف نس ةناع فرصتاف 5

 ىقيطعل ن نمو ءرخ ءاطعلا نكلو مهام هللاو ال لاق كرعش مسه بيضتل  ليق لاق هبا ' نعنامعنع

 تلق هتيار املف ةندملا تاقدص ضعب ىلع عاسوهو هب ٍلاتحرخ باطملا ديعنب , محلا يباطعأ ام لثم

 لاحت كدحم يدق سيلو * يحراخم تسل ناوى نأ

 لام لاىلع لالطا لثم ادب * هنعب انا قاورلا اذا ل

 كوالا كراع طف ةيشع #* يءارت 0 ا

 رانيد نام هنن نما تدع دا هّتعف رف يثارف د لاقو ةحقإ هلا ةناش ةنامفوأ يناطعأف لاق

 نع قزم هللا دبع نب يلد ىندح لاق ريبزلا | انيدح لاق قارولا نيسكلا نر 6 0 (

 نب دع يبأ عمل يفا هللاو لاق أ نك يحراخلا لبقع نب هللا دبع نييرشا نب دعس مهاربا

 انعم عرشو هيف انعرشف ءادغلاب اعدو هب ىنتحاف هايغ ريثك هءاح ذا هل ءاو> يف ةعمز نب هللا دبع

 امداق جلا ىناو دق ةليمح ةزب يف بيصن اذاف هانيندتساو مالسلا هيلع انددرف مف لجر ءاجو ري
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 ار اقام دك ليفاربدب 8 يملا بلغأن أورذعأ بأن اف

 م يو بحل يضقتف احاج ها انك يناكر 5-7

 ردا نإح امرا دقو كندا + - ةمتغ اولا ئردشت هرولا ئرت
 لست نالت يشل را عارذ اج انف نذل يزل دلل تيرع ادق
 رقنمو قيرطلا نابرغل دارم * اهنوفدب لزب ملايح ناك ولو

 ريختملا هلها نم ينطصملا وه #* هناف ىليا نبا نلن دق نك ناف

 هلوق كلملا دع عمس املف

 اك نشا ك2 لفارس 2 ىمآلا كغ ناو ردعا 51 نا

 ا( تالا ب لجو اع ىتتفصو الهف كنم يخأ يف ةفصلا هذهب قحأ ت تنك انأ كليو هل لاق

 د.دع يل لاق لاق ةسائك . 50 0 ينأ ن ءهبأ نع قحسا ن , دامح انثدح لاق ا نوب كل

 ا و هلال لاو ذاك لق امن تينكسال قارنا تلو را ردا وا ىلا
 هلوق عمست ملا مالكلا ديج ىلا

 عجرتف اهعفرطلايفىوسابلا * بنت نيعلا الو اهلام سفن الف

 عنقت ' نقلا هلا ايف كدا ىرا ع اع ا د مك

 هدعن اف ماشه نب مهار ١ لع تصل ل )مد لاق نسحلا نب دم نع ريب زلا 1 قرار

 لوش, ثيح قرزالا نبا انبحاصا لبهد ينأ لوق نم اذه نبأ 'ئش *؛ اذهام مهار ١١ لاق هل اكد

 قاودأاو فورعملا ا لحي #١ هلا سع ناك 2 ىقنم نم دغت نا

 0 مكنان قرزالا نب أ لت كا ا حان نال لاقو اهلع كربو هتمام عزو ترص فمع لاق

 اوحو ماشه نا قرطأف لاق لاحرلاردق ىلع نوكيامتا هللاو حردملا نا نبا 1 اهد يبأ دم

 مهاربا نع ريزلا نع يمرحلا ( ىنربخأ ) ماحريغوهو ماش دع نبارك نو هيلع صن مادقا نم

 ا لاق اهد_ح ٠ نعااهيبانع لف نب نوع تنب لامخ يندح ينثدح ل لاق يدعسلا ديزي 0

 م00 د ك1 دا نم تعا تاتش ءانح ءاضي ةأرشا هنو دوسأ الجر

 لوش يذلا انأ لاقف تنأ

 كال نردللا ىاذلا هب اذه 2 ون نيب يدلالم قرع كلا
 ىدعب اهب نوحشاكلا اولخي متانب * ىونلا برتقت نينح ركب مأ ىدا
 دهعلا لع مود أ ل مح #« ادعلا مم نيذلا د لع ىن» ل

 رحا) هي و سصن اذه ليقف امهع 0 ا ع مودا هللاو لب تحاصف لاق

 نممدق ار ناك ابيصن 3 ىرهزلا هللا دبع نب نحر ١١ دبع ىتثدح لاق ري! ذ لإ انجل يرحل

 هك لع رلط نورك نب كلل دع ناو "زانيد ةنامعيرإ ةعارخلا رك مآرجح ىف حرطيف مأش ||

 ولان دامح انثدح لاق ديزي نب دم ( ينربخأ ) فكي تح كلذ . نع هايف اهف هبيسنو اهب

 7 12. الخ ىف شلحو ءاج فئاطلاب بيضالا تبارلاق هيأ نع ينقثلا صفح نب نامع نع هيبا

 بحبل« هربارسإ# ب ا اا
 - "ل .يكاوإ
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 [نوبطالا 0 سانا ا # كم 10 نع 0
 ك

 تلاق مث يل ةفالحلا نأو: شير نه يف 1 اذ 2 تعمس اع توه دقل هللأوف بيصن لاق

 رك 1 0 ُّط كل 0 هللا و الاقو ريش و صوحالا بنا وف مالاعاي م اعطلا تاه ةشاب كبسخ

 1 1 8| 2 انرا 0 ّ ىلع اذه 0 تمدقو اس تعيد شإ وناجح رعشع تا دف ساحب ف كل

 1 لك ةفركم تكااعو 1 هه ند رد 0 ءانغلا ند امفو هر هس لضف ا أر اعشأ ف ناو هش

 صوحأإ كلوقأ هر هس ند ل هم يأف ناكام

 0 نيعلاهبام يش نسحأو 0 أمنعل عل رسام ىّدعلا 16

 0 كلوق ما

 امبابه نا نينر مايد نتا يي ودس 0 ةيودج ةي روض تسد امو

 فارق ن

 اف كلوق مأ
 داقتتلا ةفدطايتاطع ناك 2 اكن تتطع ةرهش اذا

 تعفد مث برطو نيتلحو رانيد ةنايلك ىل ةيضاو اهنع تدشفا قتلا نيك

 ةصقلااممتربخأف اطوال امي هال يمفالاو اهالبق ناف كيبحاص ىلا اعفدأ ت !اًقو رانيد قئام ىلا

 ادق يسلك واعر كح احلا نعل لاقو اها هب يف ريثك امأَو ابابقفا ضوخالا اك

 (ني1 دج الوسام ا باك تادلوكما ينب نم لاف 1 ض١ نع يصتلا لاسك تفر دال

 | يرصع نوعاطلا عقو لاق ىنئادملا انثدح لاق زارخلا ث لا :,ع قارولا ىحب نب يسع

 هياع مدقفر كيماط كام ا نه ةيرشب لزتف هنم اراه جرت اهايا ناورم نب زيزعلا .دبع ةيالو

 نالوا كتف ردع نب بفكاط.لاقف١كنساام زيزعلا دنع هل لاقف كلملا دعل لؤسراطز نيح

 هنري بيصن .لاقف ةيرقلا كلب ىف تاقو ادن ظاطيقل ىلإ

 ليك تيل نشل ةيفنت + كك نم ديصلا 2 رح

 لد ا يسال * ادبا يقيبصم د هللان

 للح هدب تادصملا 2 هوا ةشلع يتااالاو

 اولحام نواماحلا ال

 لمالا كليل> نم ىهنا نيح #* مرض يف 0

 *هة| 0 هلعام شعنلا 3 ع

 ناحافطا 25و ق>-| نع يطسولا ىرحم يف ةبابسا للر هنلو حرس دتابلل

 ْ صزالا ينأنب د نبدمم ( ينربخأ ) ريزملا تكلم زلا نأةناب نبا ركذو جزملا نم انخل هيف هل“

 انصن نأ"زاحلسا لغأ نوسة عسا نع دبا رع وكما نيد ندا
 3 هدشن اف يخأ هب تدبرام ضع يندشنأ هل لاقف-ناورم نب كلملا دبع ىلع لخد

 راغأ طولت 2 ىرأ ارو. ا رجو تفرع

 ! 0 ياما قالا نوري: يتبن لهأ نم ليصل لع كل



 (اذهذ

 وعدت نأ ديحا نأ |َمْو 0 0 فاكف | لكدحاو فدي اع ل هعوضصوم ي 00

 ان نيعدب لب اقف ءادغلاب 10 ماش نإو انلعف يذاع رءنو هخيصنف انل ى

 تبحو تثيح لشل# كرف ىلع ةزرب ةلي+ح ةأسمإ ىلع انلخدف اولخدا تلاقف ةأرملا 00000 0100 7 دا رمإ لع اةقلدف اواتسما تلاقف ءأرلا تءاح نا تعا

 ءادغلاانوشب نأو يبص

 أ ىف رطعاملع ترتس دق ةليمح ةيراج تءاج يف ا د

 اهءالوم لاح ن 0 5 00000 ا اذا وام تنمك اهرب عش كنانه كسا 0

 نجح !بأ هللا ىفاع بيصنلا لوق نه كحيو ىذخ امالوم اط ت تلاقف مهيحو مهب تبحرف |

 علا عطقن مايأ 0 لهو 27 دب ند هق رفملا نيبلا ن م ا

 ىدب الو ديعتأم داع 2 لع # ىللاو عل ءوأ عاب 2

5 
 2 ْش +
/( 

 ينأ لوق نم ًاضيأ ىذخ اطتلاق متتوص يجحشأو ظفل ىلحأب طق هتعمسام نسح اك هب تءاخل هتنفف
 نجح ايآ هللا يفاع نحح

 هذر' يف ل١ مولا قراوطا * ةدهس هداعو يملا قرأ

 ةدك ل قر ” سيلف ينأو * : ىدكهلاتفرارتسكو 13و

 هدلب ةريح انيح نوكنف * يدب الو يموق هموقال

 هدح باسل 1 نم * دارك 5م ادجو تدجوو

 ام يدلا نولح 10 دك 000 0 دنه *
 كف لوألا نم ناجح ا تءاخف لاك

 0 أ هللا يفاع نحت

 0 مان 0 اما لهو ع هلوط 0 نع 0 كلاف

 0 وأ تنعم سه اعان ولو د هدوحش قا ىموجشاذ نا عل

 عدصتيام .ردص يف الا ه أهرم 3 دوق املاط دق ةحاح 24

 عزنم ىهدلان ها ونا نك .* : ايلغل ناموا لوطاباء. حم

 2 علا ىذل تناك ماع دق دع اصعلاىلو رت مأ يفت عرقدقو

 او 6 سقف ىف ءانغلا تر اور قا بقع انرظ يناهذأو يريح 3 نم هلا و قرات لاق

 نحح ىنأ لوق نم ا يذخ اهأ ت تااق م اهماكحإو 0 ع ا نسح 3 هنق تحعورس

 انوماع يب متو اوملت يتح * مكعبات ريغ ينإ ا

 3 ىانكلا كلام نب دعس وخأ ةعيبض نب كلام نب ورم اصعلا هل تعرق نم لوأ لبق (1)
 ] لقو ب علا 3 ند هناكو ديدي رظلا ن صاع وه الا هل ثتعر 9 يذلا ما وذ لقو

 0 1 0 1 0 را



 غال

 ءاوسلا ىلع نحف يأت ناو * ضار لوق يدرف ىذر نافذ

 ىشا منايا انتدح لاقدمم ن مشاه (نريخأ) ينتج ورتفامهريغ ىلع نام اير عشلاولاملاّت لاق رعشلا تأ رقاملف لاق
 رعشا ا«اييصت هللا لافاه دما اذالوقيو تاببالا هذه ديحتس ناكو بدصنل ى الا لاق

 02000 نميوريال كسملاكا * ينناف داوسلا يول نب 5 ناف

 هسا 0 ءانلعلا نم“ نعال < ا قوداوس يايا رض امو

 هقرافم يأ, معاق هل تلذب *© ام لثم دولا نم لذبي مل ءرللا اذا '
 1 كفا انك نب تل رع ع مالسنب دمع انثد> لاق ةفيلخ 5 بارا نب لضفلا ( ينربخا)

 ئرطأ ( قرشا ) كنا ل اهارعشا تن هل كاك هر رج نأ يار نك | لاقف هرعش نما ًاعش

 نا نم نبى رمل دنع نع لعمسا7 نب دم ينثدح لاق راك نب ريزلا انندح لاق ءالعلا ىنأ نبا

 تنأيل ا ولا دي ىلع اد لك بنتا نع كللادلبع نإ ررشلا رع دمع نإ
 ا نأ هه حر 0 عا نم رلا ديعيل لاقق اهلع دازام هللاو كندلح لعأ هش

 تا ىلا 6-5 اذه نم رثك أ يناطعأمنا ا نيا تاو لاَقف طقف نادوسلا

 لاق لاق ةديبع وبأ انربخأ لاق متاح وبأ انئدح لاق ديرد نب نسخ ا ع نب دم ( ين ربخأ ) كي ذاكب

 ا 0 دشاالو همم طقزأ م الجر تبارق ةفوكلا ا تع نما دخل 0

 دلع يرخأ لت تست سو 505 لق هع تالاف نسحأ الو هنم اي

 نمدلا لكنك ارككو كا >1 |تانرا انفص ادب ردنا ن ١ رمح وانمامأ ليمح لاف تيا نعو

 كدعضف وحنا نحال كن ًانومجزي نءانلا نا هل ت تا نأ و كولملل اندماو

 ناكم ل كلا نأ“ 0 اهَأ لاقف ال تلقف حدمأ نأ نس ا ىنا نولوقي مهارتفأ لاق مث

 2 ًائيش هلأسأ | لجحر اما نيلجر سانلا تيآر ي :اف 0 لاق هللا كاز > أ هللا كافاع

 0 أ 8 تلوس ذإ ءاحطلاب 0 50 ينءنق هئاأس ل و 3 يللا وح نا

 كل :: دح لاق ن 0 (قرحأ) هدم بلطأ

 نكس دع 1 تلا فسويوبأ قدح هطخم يأ تاتكيف ثدحو لاق ىدهلا ت0
 0 وه جرخ اع را اذ ًاريكح ًاحرش ناكو ةحلط لآ يلوم راتخلا

 قيل قأ َو> ريسنف اخ ىو نأ مكل له لاقف ءامسلا هيأ ترطم 0 ٍبَع صوحالاو

 نا ندخل ار باودلا نه هيلع نوزدقإم لضفأ اويكرف م ١ اولاقف ان داس عتملف

 -نوهشيام ضعب نوريو نوحفصتي اولْط قيقعلا ادا در اوركستو بابثلا نم هيلع
 ا تازراب ءاساو يلاو ما نم لحرو فئاصو نفسا عفر

 تا انل ةجاح يف يضم 9 عيطت سل الأ 2 ةاهو 3 3 ١ نحو نا 0 اولزمي

 0 ْن
1 

 هقشان هلعل ههاذ هلوق“ (؟)

 ]فاعلا داش 20



1 000000 

 (ادس)

 مثالا نول ءانحيللا ينأ نولو *» ارئاح سانلايف ءانحجللابأ تءأر
 ماو كا ولظم ناك ناو * هداوس ن + هاا لج ءلاوع

 2 ىلإ علا ادع يناصوأ هللا نكلو هتب>ال دحال اجاه تنكولوال لاقف هسحنالا 2

 0 تسول جلا ذللل دقو دا وبسلإبالا ىفس وامور شي هلو قال نأ يس 2 لع تلتف

 1 مهدشناف ىلب |ولاق

 تا دف ىلا ناسللا اذه * ىلما دام يهقان ةاونلا نم

 يبانم ناعج يراتا توف * 1 تراثم هعفر 8

 تاس و نات | حام # هناي قطان 5 ناب 3

 تل نميبسيلو كاذل اًضف نه * هؤانب ع بق رلا ىندسحيل ينا

 انثدح الاق فلخن توا 4 قرحا ( ا اضف كاذ للضف نم ناكم يوريو

 لاف لاق دعس نء دم نع مم قدح لاق يومالا ىحي نب ديعس ىتنادح لأآق دعس نا نب هاادغ

 ينوءاظىلهأن كلو رح انأوالا تدلو اهف دبع كاوق امأ لاقف رعشللو كلام دبعلا اهيأ بيصنال لئق

 لوقأ يذلا اناف داوسلا امأو ىنوعان
 ءاعو طقس يذ ريغ لقعب * ىناف ىنولاكلاح كا ناو

 ءايخا عمطلا نم يذلعيفو * يالا تاجاخلا يب تارتامو :

 ىلع ييصن فقو لاق ىسودسلا نع تادح اقع نع دامح انثدحلاق ديز» نب د# ( يبريخا)

 ةلاقف كما 9 ل00, كاتو قف ءاموأ نيب ةر ديل ل 1١ يشم تابأ
 لوقي اشناف ابق تاق معلا اذه مسام لاقو لبج ملا رظنو دنه

 ار 3 هللا هداز ايرقا ىلا * 3 مو دنهب> نم ابق بحا

 0 ان هيلا تلام ةجحاحال #* ابق ىذ نطب نم ناعيقلاب ناالا

 انما تار نا اجف نجا «- نان دنبلا اظلاراق ىورأ
 "001315 يضل كوش ارحب تءانمأو اياج أ نم ةيرالا هدجتمطخ و تاسألا هد عاشق لاق
 لا مالس نإ دم انئدح لاق هيبن نب ليممسا نب ىسيع انئدح لاق يعازخلا دمت نب مثاه
 ناموا رعأاب مأ ل لاقف كيلع رمام ضع بيدناي ينثدح هل لاقف كلملا دنع نب ديزي ىلع بيصأ

 هللأوف ينع كيلا تلاق اهلع تلا انف لطابالاب يمت انامز اهدنع. تثكشف ءارح ةيراح تقلع

 دوسأإي كفرظأام ت تلاقف راهلا قراوطنم كن أكل هللاو تنأف اط تاقف لالا قراوط نم كناكل

 ف 0 ىقح فرصن | ىل تااق 3 * لقعلا فرظلا انتا فرظلام نيردت له اط تلقف اظوق ينطاغف

 تايبالا هذه اهلا تاسراف كرا

 ل ل دا لانو © يروح كيل كا كا نات

 ءامسلا وح نم ضرالا دعي, #* ءان ءاشحفلا نع مرك ىلو
 ءاّسنلا يف مدن سيل كلثمو * لبلق مكلاجر يف ىلثمو



 )ة؟١(

 يتحرادلا نم جرام هللاولاقف صئالق يناعالا ىلا عن هدام هللأو لاقف اء هفلاطع 0 صئالق ر شع

 ورك اذنو ةلي هدنع رمس ماشه ىلع مدق الف د ق2 جر مقام ماهأ وأ صئالق رشع يدْؤَت

 هدف هلوع هدشناف يرصضتلا

 دكلا يئاثحأ نموت قرا اذ ل1 2 1ك تاس اجا
 اودحو اندعب ناك ىأف رقع * مهدنعو 0 ف نك ابنا

 اودقت يذلا دقنلا اه دذعف مم ان ا رابصتالا اوخأ يتاخا

 #* دكفص هلاسد ةرئان ريغ يف .* ينفاكح يرصنلا كلماع نأو

 دوق الو لقعال لتقأ فك مأ #3 ينفاكي تلو يرعب :

 دع ركع () ةنيدملا نعهلزعب نحف دبا الع ىرصتلاىل لمعال هللاو مرجالما قه لاقف لاق

 حش نع عدلا هللأ ديع نب نومه 3 ةزاحا راك نب ريبزل | انريخأ لاق نايزرأأ نب فاخ نب
8 

 هلوقاندشن اقما دخت تاق هاذ 0 لاي واو ندلحملا اذهيف سلخ سصنلا انياعمدق لاق ر فلا نم

 روسو تاتعنم يداودلا كلت <: رد كو رولا تحلألا

 رضا >ةنبا يتاضنم قالا روم ع راالو نر رعاه ىلا
 ركبألو نصولت نمل كالو - فاذقنا نارود ىدظ 3و
 رشنلا ةط فانآلا هيا هك لتفالا ناعرلا دفنا انو
 ريكملاو  كاكاحلا ماي لسعو * هدبع روطلا نم يدان يذلاو امأ
 ربا لغ نيل نيماتا نك < هلهاو اس رفحا ىتداز دقل

 بوقعل نإ فسوب نع يدعس || مهاربا نب رمح ينربخأ لاق رس الا اند لا يراني

 بيصنل ناوسع ن' كالملا دع لاق لاق حو رمسم ينأ نب هللا دنع نب ةملس نب ناماس نب ءالعلا نإ

 'اهف لوش يقل هناديصق 8 يندشنأ

 رقفال و فاحال ”لئاطل < ط6 قب عديجضلا هيوطي ح تكلا وشم

 روب نيج ايس ناك وأو ىولي * اهب رازالا ىنايال فداور ىذو

 هل لاقف ءاملا اهدب نم تبرشام اهن 10 ىلا ع تن لا نم بدضناي كلملا دبع هل لاقف

 ثرحلا انثدح لاق نانززملا نت فلح ن دع ( قرا ) كانبع هيف يذلا تبرضل تلق اذهريغول

 50 ايصن يرتشا ناورم نب زيزعلا دنع ناك لاق ىنئادملا انثدح لاق ةماجأ ىبأ نب دقع نأ

 بيصن هيف لاقف هتاص نسحيو هزيجيف اطقم م نك علا لح ودبس ناكو مهقتعأف

 لوش اه نس اقرت لس نينا لوتاا مد
 للكل : ةٌوَوَرَيَو مهتدوم # الا نالخلا ًاذارإل 8

 لير صم يف ىدلا للا عم * مهانأ دق ردم نهأ سل

 نمح محرلا ديع انندح نلف 2 يعازخلا كلامنب ا ن نوره نب دمحم نب مشاه ( ينرخأ (

 لاقف زاحللا لهأ نمىعاش 0 اجلا كي تيس نك لاف كج ع يبعالا ينل ١
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 ف المدو كنم اذهو اذط * يوبلا ةلايم نيعلا حومط كا 3
 فدارب نم تينسل ”درف يح * انهم ا نحو لم نأ

 ع ا ه0 1111 وش تاسعا للع تثاكو بوك لاث لخرو ام اهطعن موا

 عع نكي و نايشرقلا اطمهو اواحر آلف صو عيلطم نب هللا دنع نب نارمعو ةعمز نب كلملا

 تناك تربش ناو م دق 13 كاطعأام ندم كل 0 للا تب نا يراتحا اط لاف ؟ 5 بيصن

 لاقف ىلإ ع رعشلا لب تلاق كعفس ًانايبأ كيف

 ا نكت مل ناو يح ءأ نينا لق ىحالأ

 0 1 يدع د ا ع مقدم 2 كيم نس 5 نمل

 2 جواب ىوطاس سغ * ةلله هباق اكس ماهسا

 ةمحر زيزعلا دنع نب رمت ىلعسصالا لخدو بوبأ لاو اريخا مف كلذهلوشب تباصأف كلذدب اهررثق

 تكرت الك ىلإ اقف كيمو ءاسقلا روت يذلا ثنا دومااينبا هل كات ةفاللا ىلوام دعب هيلع هللا

 أ لاعت اريخهيلع اي رضح نم كاذب هل دهشو امس لوقاال تاه عتوهاعو نيئؤملا ريما كلذ

 نع نب فراق دفكف يداوس - تضفن ىل تاننب لاقف كتجاح لنف اذكه ىمالا ناكذا
 اطعأف لاق يتبرطلةقفنو لاق لعفف نط ضرف : .لاق اذام ديرتف: لاق ناضيلا نينع نغريو نادوسلا

 00 ا كل ني ا قرت ) [هزد نيد ايوا اناكو هيو 0 هس ةلاح

 اهدشنأف ةمرلاوذو تيكلاو كيفنلا عمتجا لاقةسانك نبا نع قضوا قحسا نع ةبش نبا

 امف هلوق ىلا غلب تح * بلقنم عافبالا باط رد رع« كوت تيكلا
 تدشلاو هال ام مذ ل اكتنإو * ةعفان ءايلعلا نئاعظ ليَ مآ

 | نهنسألا ام لوقلا ف تدعاب كوطخ لاقي ص نان تكلل ل كفو ةدحاو ضن دع

 ةمرلاوذ لاق م تاق الا
 باقات ا قو تاثلاىفو * سمل ةوخ ام فش يف ءانمل

 هلوقىلا من 6 8 ا ارم الاب نسفتلا هذه تأ هأوق اهدنا مْ

 ارابولا تاولفلاب نب واح #3 و سراحطاام اذا

 امنم غاب يتح دقن من تاولفلا نككرال رزتولا و بصتلا هل لاقف

 ارافغ 6 رسأز زيجار 1 د اهلع نك طماطغلا ناك

 ل رح نيا( 0 يس راف إسأ تحح ام ييصنلا لاقف

 نسف 2و كاحضلا 3ك نمحرلا ا مع عما ا 1 3 قلك 5 نع هبي 1 َنَ قحسا 0 دام

 5 0 هدأ 0 هيلا 0 5 ند نير ىلا ام بتكو 0 0 هل 2 0

 ا لع م هم هلا كللذ اعفدو صئالق نام نإ أ دلو قالاقو 7 ايو باتكلا ا.ءاطعأف

 تيصت مداي دحوف عج ربو كاحضلا ن 8 يلعأ عت نب رض نزاوخ نيرسف ب نمرلجز ناك هئاادإ نانوشافن دانه نبرصت ىنب نملحر ةناكم

 هي



 4 ف

 رفعج ن هللادنع بدصل حدتما دوال لاق لاق يئادملاز 2 هبا نع دامح نع ىحت نإ نيسحلا

 ةوسنا انههنأ تبصنل لش لاق ين :ءادملا ٠ 0 د لاق ىلع نب ننملا (قرخأ )هو :

 نا ًادرتخو ءادو ةدلج نير يب نءتصيامو لاق كرءش كنم نءمسيو كيلا قران تان

 ضفح نب نامِع نعد 1 نع دام نعى نيس 1 (ندخ اور ءارو نه ىرءش نعمس» 1

 ىلالطا ذ_قنم لاقف اذه نم تاقف بابلا ىلع برضف البا ىلالطا دقنم قانا لاق رك 5 لج
 ىهأ ينانأ ريخ لاقف ليللا اذه يف كب ا م يأ و تاقف يرشلا لاقف اعزف هيلا ترن

 1 ةقرو ءافص اهاف رطىتتلادق ل دس نم ةيمقن ينونأم 1 تدشعتف نيفغر نيد 0 ةحاح دب

 .> مهني ناسنأ يف تركشفف * 30 نعظي 95 لبق ملا تيزي #* بيصأ لوقب 22

 3 ل اذ اذه الا كن ءاحان لك كاذبار ,# كتاف كريغ 1 رف هلضف فرعإو

 ىلب لاف ءاخرلا نسال تأ بيصنل ةملسم لاق لاق هنآ نع دا ن ءىحي نإ نيسحلا ( ينربخأ)

 هاف كمر 3 دوق انالاؤ ناف لاو هللا كا : زخأ هللا 00 نك لمح نأ كحال قار 1 1

 0 هللاو اذه ةماسم لاَقذ ه1 ىف رغأ نأ 03 امناو هوممأ نا ىغبنيام هللاو ال لاق

 ىمازلا كاحضلا ن نع ةياع نا ن ينأ ىلع تأرق داح لاق لاق نيا رع( احطا نم

 ا يمر رت ع اع هللا ىلص هللا لوسر ددسم .بيصأ 00

 و ريمالا اهي | كا هرم 0 هلاو هيلع هللا 00 كانا ,لاج وهوةنيدملا ريمأ ذئموي

 ناف قرد كلوق 2 نكلو د ح5 لعفال لاف 2 علا دبع قارق ند ةدقنا نإ ل

 1 . ةدشن أف اهابإ كنقل ىح ًاحصان امف كل ناك كناطش
 سس ومص

 نوح 165 ديس تفط ط ه2 كتل نادلا نأ: عود ا[
 نيطقلا لمتحاف رادلا نيطق * قليل لاو .ناملعت ىللايل
 نيس المأ هب .اهانلأس ه امع نيبنآ ارظناف اجودف

 ع هانم ألا كاوا فاد
 نيهرلا قلغ م قاغت مو * اهيف سانلا كماي رف مف تحر

 نوعا: كتضرك تك نالك

 هقول ندا نمر افسح د نذل نرخ لاو تايسآلا هديه نم نيلوالا نيتسلاف

 نع هبا نك دا 2 نيسحلا (ينربخأ )سنويو ورة نع يطسولاب لوأ ل 5 تي عا

 | ناكو ءا رفص هش اطن ناكومأشلا نم م مدق اذا | ةدحلاب زو< لع لزس بيصل نك | ةيابع نب 0 ش

 هد ظ امهمب تايو ةمدق امملع مدقف كلذ ل ااسو مهارد اط بهو مدق اذاف املحتس

 هاش راسل ابرق ايلا داعر كد مّ * تاق هنا هلجرب اهضكرف المل اهءاح دق

 هلا تلاقي ناداوأ امل ان 00 ا اماف تداعمأ تأطب أف هعم

 اطل لامتف كتداع تنا يباب اهنبو زودعلا
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 ىلا فارشأ نم باش ىلا نظن مد كتقحل أل كاذأ هر قالو ليي ينحل لاو يأ

 "دا لاق لع نب نال[ 2177 لمتفب ىلام يف اههحلمراأم سر كح أ اذه جوز لاق

 0000 00 ا كلا دع لع دبس لخد لاق ينئادملا ن عاش لا نيا

 ٍَس تغلب ام غابا و ةهوشم يقلخو لفلفم ىرعشو لئاح ينول لاقف لعفف ىننمؤت لاقف هيلع

 ١ نسل أر شا كنعأل ساو رقن تلب انو ةريض وأ أ وأ بأ فرش ىلإ كمارك]

 ىنثدح لاق يدسالا نسحا ولأ ) ينربخأ ( اقع كلك ةلزبملا هذه هب تغلبام نيبو ينيب لوحال

 يشل تنقل لاق دبع نياكي يأ ن نع ةلب ن دالخ نع ينغلب لاق حاطنلا نب اص نب دمع

 1 الاقل هللا اهنا هك كيو كلوتلا ١ ءبصأ تيس مل نجح ايأي هل د تاقف ماشه باب 1

 بيصنلهنأ لاق 1 املف هيلارظنتل اذه اندولوع ا ىديس لاقف نادو نمتسدب 1 دع دلو

 ِنِغ ء يحي نب نيسحلا ) را ( 0-2 ناوسمع نب زيزعلا دنع يئارتشا 3 حلا تمءس 2

 ىرضلا قحم] ىنأ نإ هللا دنع لا لاق ىىدسالا يحب يبأ ةسانكا ب نه نع 2

 لاق ىسألا ( قرأ تاكا لل ا تح اضل ١ 0 نيتكتس أل قارعلا تلو نيل

 ىلعتل> د لاق بيصن ىنثدح لاق يرمهزلا زب زعلا د.ع ندعم 0 ع اص ندع

 : كل وق يندشنأ كاَقف 3 وع 0 دبع

 نك دل س رف ىسدف "يشرك ذىوس * ةدر نبيل اللا نيب 13 / اذا

 هل كا ىذلا كلو لدرلا د دال اد ل اذه ىلا تلف
 ركب الوص واق نم اهب نإامو * يتفا ري نا دو ىف تفقو

 ردح قدص لع قاطعاف كرعش ىلع ةزاجو كئيدح قدص ىلع ةزاح كل زيزعلا دنع يل لاقف
 نب ناهع نع هيبأ نع دامح نع يبحي نب نيسحلا ( نر ,خأ ) راند فاا يرعش ىلعو راند فلا
 نرخ ) ةرحذحلا "يات نيضراعلا فيفخ 5 ناكو تريصتل] تي لاق أ نع صفح

 لامع هيدج نع يدعسلا 1 0 ا ىنادح لاق ريب زلا ىنثدح لاق ءالغلا يبأ نب يردلا

 111 تب هل رخل دفا نع ايبأ نع ملسم نب نوع تن

 لوقأ يذلا انأ لاق تنأ نم تلقو هنم توندف اهضاي و هداوس |[

 دعبلاو قرفملا ان ةبرغ ادغ يف نيثدح يدلاام يرعش تلالأ

 ىدعب ابنوحشاكلا اولخيمت ان * ا نا مأ ىرأ

 دهعلا ىلع مودنمأ ىب مهنمشتف < انما ان هك لوألا ده قرصا

 نسحلا وبا(ينربخأ در 7 مأ هذه وبيصأ اذهليقف اهبع تل انك كيلا للعم 2 3 دل تام كك

 لاق 7-5 نب ةيريو> نع ناظقبلا وأ 1 2 نب 3 نر ل ابقح لاك ىدنالا

 دوسالادبلا اذهتطعأ رفا لئاق هللاق 0 0 5 رفعح نب هللا دبع سصنلا 5

 رثك ًالاقاع .قحتسا دقلو يبرعا هرعش ناو ضيبال هءانث نا د سا ناك نيل ناو لاتك ااطبلا دع

 (قزحأ )يورت اسوم ءانثوينش مهاردو ىلبت باسو يضنت لحاور يم انا كاذ امو لاب امت
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 اهنم ام هحدم هل ةديصق امو 0 يو يب سنا اذ اق ةيمأ ىف د

 ابلاش )١( تلصممش اوفعكنيع * مهتقيس العلا سانلا قبتسا ادا
 كتلئينعت قابل نم طنا 5 ع ةيطعلا كدب لاقف يناسف حدملا ةباغ تغلن دوسأأ ماشه هل لاف

 لاق ىح يقل نحر دايك و هارحو رعشلا نم نينح | هللاو اذه لاق
 ناورم نب ززملا ديعنم بيص باصأ لاق ةيابع نب بويأ نع هيأ نع قاحسا نب دامح انربخأ
 همأب ءواش مث ةدم تكش اكشف > دع بصا + اولاقف ةذب ةئيه يف ةنيدملا ىلا عجرو همتكف افورعم
 محس همسأ هل ةلاخ نبا هءاحو اهقتعاف هعا هب عاّباام فعضب ةماما ما عاتبا مث اهقتعاو اهعاباف

 كقتعي نإ هللا 0 يم كتحرذا ت>رذ اذا نكلو كملاو يعمام هل لاقف هقتعي نآ هلابك

 ءاطظعات هج ف 3 لاقت هم هحر ا هلبأ ىعري محس ىلوم ىلا هلا الغ عفد جورخلا دار 1

 تنك“ نال لاف هو هيلع كلذ ل ذ ن دولا عم صزيو نفزي وهو 6 هب 2

 أ تح يضقتو ىمحر لصتل ىف :ةقتعأ ت :5 ناو ادبأ نركي الام هللاو اذهف ديرت اك نوك ال ىنتقت 2

 لوق وهو سالف رقاق تكاد ساو نضراو نتا ةديمأ ىذا وه هلعفأ يذلا لاو 0
 الئاط ينبشي ' |محس نا * التاق محلا يار أ ينا

 الاثاس كب فباوبالا يبرضو #* الح اورااكليلامحأ تنسف

 الحاع اقتعدسنأ اذاوح # الئانلا بئتسأ كولملا دنع
 دلئانت اولد اكش اتلخأ * الهاكلاو افقلاكنم يتلو

 : لاقف زيزعلا دبع دنع بيصنلا راج تاطباو هنا لد
 تدع نورظني اا ىليل نباي يروظ ءارو ناو
 تو ع ىرئأ يف نييلا ةادغ * اييبألو مم لأ

 بولا ان تناوام تاق 8*1 اع تاو اهدؤلو كك

 تدل - هللا نكل كش * انلق اضعب انضع عاف

 أ| لاق هنا ينغلب و ةيملك زيزعلا دبع مأ قيل لاق ةسانك نبا ثدكل قدحسا لاق هحرسو هنزاح لحعف

 مهزامشا ف ايس او ؟ ةينءا علا اع ارخرشل يم ىاعت دين انعا يلمعأال
 وهو بيصنت ىلع ةئيدملاب ءادوس تفقو لاق ةيابع نبا ن 1 1 نع دامح نع نيسحلا ( ىنربخا )

 كنزح نق اولد كحضف يزل ىلع هنناو تا عأو مي نإاب تنأ يأ تااقف سانلا دشنب

 || دعب بظذ> تنصل ا ا |: نأ هريغو ةيامع نبا ينادحو قحسا لاق كميزب نمث زك أ كم ينب ند

 ىلا هوحو عمجا هل لاقف هابأ فرعو كلذ ىلا هباحاف ا نم هل - هقتعأ يذلا هديس ةافو

 ا نس نك ه ينبأ كي لاقف هديس ىلا لك تبيض لبقأ اورضح اماف مهعمش لاحخلا اذه

 هونرضو أ ولعفف احربم ايرمذ هوبرضاف 0 اذه ينالجرب اوذخ دوسدل ا منا كح

 قباسلا الت سرفلا ىلص نات يكول (1١
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 امزر الاحرو ار الا د امدلم م ظع سأرىفعديملو

 نب رهع انثدح لاقزيزءلا دنع نب دحأ( ينربخأ )ن 00 رش هل تدلوؤ اهجوزنفناورم اهطشن

 لثم بصللا ريخ يف نالحت نب لياخ نع تب نيقحسا نع ٍةيواعم 1 دحأ انثدح لاق: ةش

 لاق. ىتعلا نع يرمعلا انثدح لاق 220 لاق يمع ىنربخأ ءاوس قحساو ريبزلا ةرك دام |

 ناو أن ىلا نشا قتال وه نرك ١ نال هللاو لاقو ىنأف ل وا ارم دسللا اذ

 هبنمتأوانأ ت كالا ادا أ د ىلام كلذن نوير يق أ تدلع دقو محال اعد |

 ةمق ًاكش ٍباََأ اذا تام ى > 'مهعم كلذك ناكو لاق أ ادنأ ةيشادم كلعرئاتسأال © دعاك ءاوس

 ا نكيسمأ نت د 3 دح لاق ريبزلا انثدح لانا 6 ) مهدحاك فنك مه

 هدشنيسهنا يري وهو قدز رفلادشتتساف قدزرفلا هدنعوكلملا دبع نب ناملس ىلع سصناا لذ د لاق |

 ١ رك هلو ةدقلاف هل اخد
 0000 مةراط * ,هدنع بلطت حيرلا 1

 اين لك نموا رك الاب عش ىلا * مهفلتيهوحيرلا(5)نوكرياورس

 3 ران نع ترصخ دقو * اهلنولوهار ,ان(؟)او#وتسااذا

 كالوم دشناف ُق بيصنل لاقو هه>و يف حلكو ناملس ظاغف فسنملا لثم هسأر ىلع هتءامعو لاق

 هل وف هدشن اف سمصن ماقف كليو

 "براق كالومو لاشوأ تاذافق « :مهقل .نيرداص بكرا ل وقأ

 بلاط نادو عا م هفورعمل * ىتأ ناملس : نع 1

 ل 1 كيرا « هلهأ نيل نارا
 بكا رفرعلاللاط نم هباوبا * ةيشع لكحو هاندهعاولاقو

 بك اوكلا ءىضملاردبلا هبشتالو # هلود كا وكلاس انا ورديلاوه

 هدنع نم جرخ دقو قدز رغلالافف قدزرفلاب كلذ عنصي م وةزءاحيهلر هأو بيصن ايهللاو تنسح اناماسدل لاقف

 دعا لاا ردكلا قوت # .الاعو همك أ م

 ىسوم ةمح نع يزئهزلا هللا دبع نب نمح رلا دبع يننادح ل لاق ريبزلا انثدح لاق ىلا( [ حا

 هلحر دق قى ىلع رصم م اعّمم مطقملاب بيصللا ناورم نب زيزعلا دنع لمح لاف ريزعلا دبع نإ

 مط لاقف كاوحلو دو نادوملا هلوخ ميج 2 نأ هسمأ مث يو تاعطقم هس دلو هقوف طظيسغل

 نع ةفيلخوبأ (انربخأ ) رثك أ مكتداج 213 نب[ ان هللاو لاق لاو يأ اوناق ا

 رعشأ تنأف بهذا هللاقف دشن. وهو بدصنن ريرح سنع لاق فار ءلاوبأ ينثدح لاق مدا ناد

 ينادح لاق 3 نع دام ن نع ىحي نب نيسحلا 0 )ةرزحا ان كندلحو لاق كنتدلح خا

 10 هل نخا كلملا دنع نب ماشه ىلع مدق اذا ناك سصتلا نا ينغلب لاق ةيانع نب تاو

 ًاران اوسن ! يورو (”)خرلا نوطبخي يورو( اهبذجنم يورو )١(
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 ( مؤذ

 نم مث ةرْْص وي نوه أما هتقتعأ ىلا نأ اندنع ريب زلا نب هللا دع 5 ناوصص نا هتغلب يتلا

 أ ََك هللا داع 32 لا ا ن لياخلا انمدح لاق يدي زيا ماي ءلا نأ دع ( 2 للحل

 ىنغلب لاق ثدر 5 ندح يأ 20 ةيمأ م طول اسما: نب تاكاشدع لاقعلس< نت اد

 0 هو طاطخل لاو هياط يف جرد 0 اهنم لضاف هيلأول دابأ عر ادبح نع اك

 دحاو زيزءملا دع دعبام بيصن لاقف ناو نب كالملا دنع ىلو وهو 0 نب ريزعلا دبع كاذ |أ

 | تجباحلا ل حتت اكبم هل تايه دق يتاو ريمألا قع 0 نداتسا لاقف نحال فاق نحال هدا

 نك ا زيزءلادنع نظف كل ه اه دق عدع كيلع 6-5 ا لجحر بالا ريهالا للا 5 لاَقف

 ش ةعبرأ زرزعلا دبع باب ىلا حارو ب تعا ل ول ١ راوضذحلاب هيص لاَقف مهكحضيو هب 1

 ٍْ نادر ؤهو دوسالاب ىلع لاقو نانا دو رباع يرسل 00 ف كلما دنع نم تأ هانأو ريش

 لاق ههالك عوسإ ثاح ناكاءلف لخ دف ساناا هنم كخفإ

 ه صاغ م مت ريعو د ههوق ىلع زيزعلا دسعل

 هماع ةلوهأم كرادو * ميهباوبأ نيلأ كبافف

 هر ءازاا ة هك "الان لإ 0 د نيفتءملاب ا كنلكو

 ةرطاملا :ةلدسللا نم قدتا ندع رلئاسلا يرن نيح كذكو

 هرب + ةراخرا لكس ه2 ثلا دو :كلطفلادلخ

 لاف 0 يعدف هنوبق 2 غلب ع جرخا لاَقف بحال اعدن كولمم يف دال[ وطعأ 5 لات

 مايقلا نسحيو ءاهرمدبي لباللا عار هنا لاق رانيد هاه اولاك تعدي نا دوسأ امالغ اوموق

 1 0 1 و ل ليلا يمريو اهفقثيو يلا يريد هنأ لاق رانيد 3 دئاح أولاق

 دبع لاق راد سلا !اق اقدح قد صضاش هنا لاق راند 2 واق هب ريصإ رعشلل ةياور هنأ

 نورشعو ةسمح لاقدنك 5 2و لاق ت تالضأ ىذلا .يريد نك ريمالا هللا حاصأ لاق هيلا اهوعفدا زيزعلا

 كش رتششا لاق كايا ىحيدم نع ىسفنل يتزئاح ريمالا هللأ حاصأ لاق هيلا اهوءفدأ لاق ا

 نبرشب جرذو هلا لوححلا بعصتساف هياع ناساف ناورده نب رمال اهعو ةفوكلا يناف انيلا دع من

 هادان 0 ءادحت َراَض يأ هك ان املف هضراعف اهم ناو سه

 لخال كيدي هلالا قاخ * ام ةترفسملا نبا رمثبا

 لكع الو مرج نم نهام * ةليباقم زم هب تءاح

 ةبطق يعو ناو نب رشب 1 بيد اهانع يلا ةيرفعملا مهرد فالا ةرمدعب رمب هل صاف لاق

 نعزارخلا نعىديزيلا ( 5 ( ع كلام نب ةئسالا بعالاه رهاع نب رمل تنب

 رفعج ينب ةيدابب نه. كسلا نب ناور٠ نأ اهريغو صفح نب رماعو لسع نب هللادبع نع ىنئادمل
 لوقتو اط لبا ىلع ولدب عزمت رش تاب ةيطق يارف

 ىذم الو ابف عرضال * كيالا ردك ةينوج * عكشتلا ىلارقف اب سيل

 ( ل اا 539



 ايو ضيبأو * ًاحيام ارم يتحد بقعأو
 ا 2 ماك # 0 1 دو دق اأو

 نمل ديعىادخ لاق ريب زلا 0 ل 1 0 مهرد 0 00 1 لاق

 7 هب مدقو بيل , معان هون نم لَو لاك ةورف : يأ ن 0 7 هللا هع نع يرهزلا هللا دمع

 0 1 كدر فرعا مدق ةوزتا كأن ”ا هللا كفا ناو رع تر ربل

 هريعأف هيلع هلخدأف نيسون نبا بهن ناكو رعشلا لوةي يبون فيصوب كتثج ريمالاَّلل حاصأ لاق
 ة.ح يف ىلع 20 ءادقلاب تود 1ذ' قيرلا دنع لاق قر مزح نب ا 0 هرءش

 املف يش و ءادرو يذ ذو ةيح يف ىلع هودرو هوح رذاودوم ودق 0 تاق أذاو 00

 00 اذهاوموق كل و لاقع امزح فوص ةد>ح قاتضصلال م ء 20 نا نك ةهعدو ءادغلل سس

 سو ءادرو ىثو ةبح ىف هوذار م هو رخاف 1 لاق ارانند نونالث 0

 0 كلذ ناك اع لاو نأ ال راد ماا اولاق هوهوق لاقف مهدش 6[ يا لاك

 زيز» ا ع ودل اهأ رمشأ و علاق هر 5 كك هل لاقف ضاغأ يعار , مل هناو نآلا 4
 5 هللاو هل لاقف فرذ لوا أ لاف 5 لاق ريمالا اه 1 لاق كلم رشا هللاو وه

 لك ةدئام ىلع يدب 5 وا ك1 عداد عضل 55 36 ذنم ماعطلا كعزانانأو لولع

 تايألاو جرذلا هل 2 رش ىلا" جارخ ا نا 0 لاَقذ ضاِس ن 0 ناكو 000

 اورق نب كيلا ده راح املك لاق تايبالا تنمهدتو 4 يداج يف مطقللا ن ار * اهلوأ
 ىداطو ىلإ مدق نم ىلا كزوجأ هللاو يأ لاق قو ا 0 كاخأ لا در 0

 2 هللاو كحيشو_اندةوم مكنايتق نم ىفال نوذخت ناورم ىباي مكتيار لاق كبحاص تقراف رف لاق

 قرا )ديلولا هال دو هعلح ناىع امزاع ناكو كللادع كلذ رسدق ناد دوم 4 ىلإ جا اة

 ف جرد هل الانا لاح ا نا لاقي لاق ةيشن نب رمع انندح لاق ٍىرهوجلا يدل دع ن ا

 سا لك هو ةحنق ناوكمم ل ري ركاا دنع ل ملا حرب نأ هلع كاكو بصي مف اهئاغب
 هللا دنع انثدح لاق ريب زلا انثدح لاقى ا ا هقتعاو هغاحأو ةللار ١ لصات هلع تااق
 ىبل ديعوهو ناورم نب ٌريَزعلا دنع ىلا جورألا ا دازا لاق ىمودلا ُ ىلالذا مهاربإ نبأ

 اطوقب لابي لو بهذف كب بهذ زرخم ل نبا كذخ ايو دق رتس كنا هل هما تلاقف يرمضلا زرحم
 هآر نيح لاقفز رح نب هياعمجم ذا دق اروه ايفو دل, فرع ءام 0 لا

 . ماعلا دؤذو ودلاب ا * زر َنَ صالاق ند يذ>ال ِق

 مانرب 2 هتليقتسا اذا ا 0 ةعور ةيأ موقلا ريا نع 7

 دق ينباي تنك نافموقلا نت نا: كدس:ء نبا هنأ يباب كر تعا كلا همأ يتأف عج دول طا

 ع اهكرف نوقلش ملف ةاظف تانماس(١)حص وكنا تئطو 5 يلاق ةيالافلا 6 2 سبهاذكتا ىنايلع

 ها ةاطقلا متر وفصعلا نزوب ص 0

 70710 1 ا 3

 2 ا ' ا ول يب

 كو 1 الا

 ا رف ل



 ( ؤ؟ا/)

 هع اور ين'رتعافوجلابو رصعب #* ةهمئالط كيلا ىنينشت مطأ يرس

 ةيحلاما ود دك يت>مظعلانع * هم لق دعاس يداسو تابو

 ْ نيف

 ةعماخمر نصا حو ند ا هل يذلا قرابلا ضراعلا كاذ ن 0

 هعبارص بصخ وهو ورمع ءافاو * حجذمو ركب ءاقا هب يك

 هعفاود راحبلا ىتسن انرلا كيم * ترط: :ةماهع نم ليسم لك

 هعماول مالظلا تاجد "كيضت * هضيمو كيرا قرب ىلع ىنعأ

 هتمحاضم حاننفلا ىَح ه تفاح + ةيوش قع انع.:تلجتك | اذا
 ةسطاق نأ يذلا لييبا مهيأ ناو م كلوا  .يرسلا 217

 هعراوق ينتمت ىلو» نم ينالو .# علا ينا تاق يت> تلز اهو
 ههاتف .ىلوم كالوم ذدذختمو * يدوم مهم تنأ موق جامو

 هنا تقتل اف لح هو بالا لع تنيلخل لاق ريمالل ك5 ذأ قح تالي رشمتا ضاخ او

 لاق مث بوصوهرمتب يف دعصف تملس را اخدت يدى ىتح ينرك ذي نا هنكمأ

 لاقف بجاحلا ءاجو ىرعش هس عأف هتدعنأف يندشنأف لاق رب الا| بأ من تلق كليو عاش تنأ تأ

 نعي ريمالا هل لاقف ا طاف لذ دف هل نا لاق باللا, ىدسالا مزخ نب نعا اذه ريمالا اهأ

 ىرأ ييمألا | ا اذه ضان ار هاف دال هللاو لاقف يلارظنف دبعأ اذه نفت قر مرح نا

 ًاراسدنو:ال ان هتممق لاق ع تلق ردقلا لوهان 1 كلاقف ةحاضفال ١ رعش هل ناف لاق راجح ةنام هلك

 رعشلا لوي اذه لثم | رعشللو ادهم ريمالا امأ قمحأ هنوكل لاق تنأ هضفخلو هعفرأ نعي لاق
 دوسأ نو لاق نك عمست فك زيز» || دع هل. لاقفهدعن اف بصناب هدشنا لاقف اردش وسم ا

 تلو راق كح ناو ىأ لق ريمالا اهيا ىمإ لاق كيم رتشأ. هلاو وه لاق هي دلح لها

 ىنعزانت كيلع تربصام كلذكت نكو لو كاذك1نأ ام هللاو تب ذكلاق فرظ لولا كنا ريمالا اه
 نأ لاف نعاب ناك اكو ينمي كبام كيو يشرفو ىدئاسو ىلع *ىكسو ماعطلا يف ناك اونو ةرحتلا

 رش ىلا ديربلا لع ل 0 كل. تنّدآ دق لاق دب , ربلا ىلع ينامحاو قارعلاب رشب ل جرخأ

 معرخ نب نعأ لاقف

 اديربلا ناورم قي ىلا 3 يدا ىف م اطقملا ن ٠ تيكر

 ادنز نأ هيلع ا 3 2 رشب كاطعأ ولو

 ممؤملا رع : ادونع- هل نأ قطا: دوع رش فاد

 اديدح اماللسا غيزلا لهال * ثدحيو مههوقي رش عدو

 5 ع مالا م ظعال هول * لقره ىنب جا جاتلا ناك

 ادودخلا تفلاخ ناولالا ذا * رشب هحو يدخ جابيد ىلع

 زيزعلا دنع هحو ىلع ناك فاكب ضرع هنا # ادودخلا تفلاخ ناو !الا ذا * هلوقب يندب كوب لاق
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 داح نع ىحت نب نيسحلا( يفر أ ):ايطن يا تقتءاف سددنلاب الماح ةب روض ةعازخ نم ةأرما |

 هب شو وه 2ك لدحرلا دبع نادو لَه بيض تا لاق ةساكك ل نع هِيبأ نع

 كولملا دنع امدقم س منلا ريك انفع ناكو ه هريس نوور,ودل اميحش بصتلا هنو وعاد ةيدابلا ع ناكو

 نم بدصت ناك لاق يلكلا نبا نع ا دام ء نيسحلا ( ينربخأ ) مهين لسمو مهحيدم ديلا

 همح هعابف ت رو نأ نأ تاكو ةماقق 0000 00 "1
 ٍِع 1

 0 0 9 ا ٍِِع 0 0 نإ: 00 ءو ا نع

 ينجحعأف باشانأو رعشلات اقلاق بيصنلا نأ ينغلب لاق ريثكو بيصنلا رف لك ىو ذلك لها: نم

 ةعازذ ن. 1 شم و بيو ”اىلاوم 00 دمع نب 5 هر نم هج م 6 يلوق

 نوكي اذكههللاو نسح اذواوقيف نيضاملا مم ممار ,ىعش ضع ىلا اهسنأ مث يرعش ن. ةدرصقلا مدشنان

 ىلا جورخلا تعمزأو اوعمزأف ندحم يفأ تملع مهم كلذ تعمس املف رعشلا 000 الكلا
 دق ينا ةخأ يأ ةدا>ح ةلئاع تلو ا يحل تاقف رصحب ذئكموب وهو اناوم نإ زيزعلا دع

 ١ اورج نآك وهو كسار هن هلأ كقتني ن أ وجر أوناورص نبا زيزعلا د[ اوم تل
 2 ن وكت ناو داوتلا ناتسألا كلع عينج مأ نبا اي نوعجار هيلا اناوهلل انإ تلاق تبارق : لحأ
 مظع ءاحر هللاو اذه يف هللاو 1 يبأب تلاقق تفيشف : امتددنأف يجمسأف تلق لاق سانا

 دحسم يف قدزرفلا اب تدجوف ةئيدملا تمدق يتح ىل دوعق ىلع تح رشن هللا ةكرب ىلع جرخأف

 رهش هيلع لق رعأو هدم هدشنأ ت تاقف هللا تح رعف مل- ا هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوو

 0 يش ىف تدسسلف لاق م تاق كولملا هب للطت يذلا كرعش اذها كالو ىل لاقف هدشنأف

 قدزرفلا نم اميرقناك شيرق نم ءلجرينيص اقر ء(١)تخضفناف لمفاك فن ىلع اذه مكن نا

 دع يذلا كرعش اذهأ كح ولاقفهلاتمقفىلاًاموأف قدز رفلاىل لاقام عمسو ىداشنا عمس دقو

 فرعلل اناف كدسح دقل ارعاش قدزرفلا اذه ناك نال هللا او تيصأ هللاو دق لاقف معن تالق قدزرفلا

 تمزتعاف لاق ايف ىنقدصدق هنا تملعو هلوقينرسف لاق كنرسكي الو. كهجول ضماف ل احم
 3 تحف سانلا عم هبا, ترضحف ناوىم نب زيزعلا ديعاهبو رصم تمدقف تدضث لاق ىضملا ىلع

 ا ل ١ يطل كلود ملل ا ساحب

 1 نأ مأ تاق ةحاح كلأ لاق ىتار املف هتلقت فاما هعم تفرصنا هلزنم ىلا فرصنا الف ءاح

 بالا .نمتدر طفت ردزا ا ا تت 0 رعد ا رسزلو رعاش زاحملال خان

 قاف نا كاباف ك هش اذهأكحيو لاقف يرعش هييعأف 0 قدشن اف لاق هود ولا نع 5

 لقف كح ولاةفىرعشالا وهامهللاو تاقف كسفنو ىحضف الف ةأور هدنعو رءشلاب ملاع ةيوار ربمالا
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 ىلوق هتدشناف دغنم هلع تودفف ًادغ اهب ىقلاو اهريغ طيس

 هأ هقذد ءاملا خضف ع

 ا ه6 ا كك

 .0اوالا لب



 . 2 :نأ ربقبارت نك ابأرت كا ءام ةؤادا 0 لغ 2 نك اا

 ا كلذ لسع وه برش مث برع د ةيولس !ا اذه ب ا كاه لاق مث ةوادالا ن نم ءام ةياع

 0 اميه هوجو يف ىرأ الو هيف انك ام 'ي ا ناك رعيام هللاو احرشت ينادراو لغبلا

 ياذا 0 خفلا امداو تالرتق ياو حاب ا حامبأ ادلع ا كالد لبق ا

 ١ ا 3 ند ربق لا 22 :او ايضمو ارامدنو متع 1 ا يئاهفو أ 0 مالك

 ارانيد نيثالثب | ممعبف ة:اهأر 2ع 3 < خ ءاحازلا اذ امهماع

 كنوع

 مد ةراتخلا ةناملا نم تيد

 ةراتحما ةنالثلا نم كلاثا وهو
 ملاعم كاححشا نم 6 د مداقتملا ل ا كا وه جاها

 ملا وحا را وسو قع 0 ا ياو ا راكم

 ولا قالطاب لش يان 0 0 0 ندللأ ّق 31 لاق تصل رعشلا لب ؛ وطلا ن ه 0

 : وا وه دل هءاكا نع هاذدء> 5-5-5 9 رصنبلا 0 2 5 أمسلاب 9 3 ا هنف هلو رضا ىر 1

 أ نمواحرك د ىلا ةراتتجل ا تانوصالا ةنالدا| ف حو الا ةيجي هلك ءانتلا ىف دا ك2 ء يجو

 1 و5 هش ينل 050 تدصأ ةديصق

 ماج 5 واح ناب ندع ىلع * ةماهح حوت نيبال ينعار دقل

 1 نه وحش ا مدت 3 هدهعو ا 7 ا فئتاوه

 لع بلا م هثلخأَو قحساو 0 2و ساو نع را 6 ىف قلطم لم 35 3 يات حرس نبالءانغلا ١

 ناد 0 معلا ند هم فام 522 نحللا َة 4 وعءصأ قر ُث 6-5 و ا 0 اد عيا ناو نيلوأل 1 ٍ

 8 « هرابخأو تبيصل 5 ال

 نادوب ناكلا هلاك 50 هلا داو تار ا وها

 || هيلاوم بتاك لبليقو م هءالو زيزعلا دبع يرتشاف هوقتعا اوناك لب ليقو مهمزيزملا دعدأ رتشاف

 || اهاع عقوف 0 همأ تناكو ىلب 59 2 ةعاضق ص بيصت ناك 3 نبا لاقو هةءاكم هنع ىداف |[

 : ناك ناطقا و زرعلا دع نم هعاق هب .| ةاَو دعب هلع هيلع يثوق بيصنب تلك اهل

 (| طخ هل ٠ نكي لو حيدملاو بيلا ىف امدقم احيصف الخ ارعاشناكو ة ةرمض ىنب نم ا ٍْ
 لاق ءالعلا يببأ نب ل 1004 مهنا لاَ 0 ًاففع ناكو ءاجمللا يف |[
 نعت دب عابر تضل نب نحن ررملادنع نإ هللا دبع ىلا نك لاك راك نريزلا 1

 : بيصأ مأ ها ريش َّح 5 هر 2 ناك ني دش (1)نيسون نبأ ن نك بماذا تبيصتلا تدب 0 هت

 برعلا ناس نم مها يبو دحاولا قادوا نم ليد ةبونلاو بونلاو قو



 2 0 يتلا ةلعلاب حرس نبا ىفوت ين

 لاا عض 1 نفدو 5 ةع دلؤلا قا 0 1 كلملا دنع نإ ناهاس ةفالخ يف 2 ءاذلا

 زيدلا بوبأ وبأ لاق سنوي ةياور نم حرس نبا هيف ىنَع

 ل نب نوره يخأ ينربخأ لاق ر 0 نب ربزلا امدح لاق ءالعلاينأ نب 500 دار

 نب ورم راد ءانفيل انا لاق هما نع نامع 0 هلا بوقعا نب قحسا ىنتدح لاق ركب

 الرد نآاق عملا ءايآ كلا تنك لاق محلا مايا مز ناعلا نم ةساخ حمص يف حظبألاب نآْمع

 0 0 حار ل 0 ا امح ل>ر ىلع ةل>ار ىلع لرب الا

 نأ هةر احا كلعأ نم نالحر الاقو الزب 0 امه تحشاف يلالاسو ىل رع قوق اذا

 . حرس نب ديبع ربق ىلعانعةوب اا دير لق كجم د تقف جلا لع ا نألق امضقت

 . 1 د كايع 0 0 54 ةعازخ ند ةراق يبأ يغب ا اهم تو ْئَح أمهعم تطوف لاق

 0 ةةطماف لك ايد ينأ نا 0 تدد وق 0 هه ريش 0 ىَح ميلا 9 | 55 ِط تعلاف

 : وه اذاف ههحو نع هاه يلو ر نع اهد>ا لز. هريق ىلع اميفقوا نأ ا كحل قي

 او نبك جحش توصي هل كسي عفدناو هتقان رقعف نا 2 كلملا دع نب كييعش نب هللأ لدعع

 0 : 1 معد عصمة ذا شعلاب 5 دو 3 ان>اوق مهد ريق ا اسافقو

 تمد يذلا ىليخل عمدلا 00 3 حفاوس 2 ءاح ران ت | 0

 : 2-0 دا 6 د ١ م 1 1 2 ( د - 2 . هد 2 تا افا 1 ا ها * َتأط 1 ا

 تبحتتلاو اكلا انم هل لقو * ةلوءب ادينع بدت ادعست ناف

 ' ينغتي 1 2 4 نأ دع وص ِق 0 ىثرقلا هل لاقو هتف رّقعف هيحاص ل مْ

 تاكستلا هريثك هم 2200 فار 3 ةريعل ا

 5 باع نم مهد توما ىلع هد ا )0 ا ب تدب كل
 6 0 و ىتوكراف ا ند 107 هه 0 وأ ف 3 3

 لأ 2و هلأ لو كحوا < قدم لها ويد هاج
 بابسلا ىف : ع 2 رجل عرج عزخلااونكس

 ٍْ ىناحأ - ١ لم 07 5 تكد مماعو مهدعإ لب ايولا يلف

 قع جرسلا حلصي ل رق ل هدا لع دع ج2 لا اه'م هبحاص مهام هللا اوف لكم لاى 1 كاف

 1 نب هللا دعب لاق ف رد نعي تلق 1 نم ل>ر لاق وه نم ةتلاسف هيلع جرعم ريع وهو ةتاغب

 0 لا ع 0 لمج مث قافأ مث.ةعاس هل- ىلع يشرقلا لزب ملو لاق رشتنلا
 'جرختسا هالع اءاقسرقلا هيلاب 0 : مث ىرتام كفلك نمو كسفن ىلع بوصنم ًاساتنأ هل بتاعملاك

 .ةيور الو 2 و رغ نم 0 ف عوفو ولا عياتتلا 200 سوماق ها ا للغش ينك هدشو 2259

 رملاب نآنل ها: رجا: ىف نوك الون هيلع ةعاتملاو

: 

 ل اولا ا ا و

000 

 لتر كرا < نيدت

01 

 ا كب ا ا

 دن لل

 ها عا ا
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 هللا ةردبلا عقدي ناملس صاف د ىرسسي ءرملا مهو ىمه ىرس # ينغو

 4 تونعلا دك بن ع
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 رتف سيقالا مجنلا باغو 0 مهو يمه يرس
 ىرجحم ف يد سف * مجم لك ة رجلا يف 1
 ره رح عسا باقلا ناك كم :هل- لو ا

 د فعل عا لا * اديمح ىلو يحأ 00

 ركذو 00 | لمر دابع ينال هيفو يلعسولاب ليقت يناث حرس نبال ءانغلاو ةنيدأ نب ةورعل ردا

 تاق وه وخ اول !اق حرس نإ نركب نأ جذي ناملس لاَ نورحلا بحاصل ن نحلل اذه نأ ياشطا

 ) ل 00 نيينغملل نحو ةردللا ذخ لاقف داع تا ةداعاب ا ل هولخدا ||

 تام“ ذلا هض سم يف حرس نبا ىلع تلخد ةمّقم نبا لاق ناق هنآ ( نع دامح ن ء ىحي نب نيسحلا

 نعاشلا لاق ام هللاو تحبصأ لاف ما

 معلا لدالا مظلم اذا  قالأام ير 0

 منو واذ اهلا < 01 ون رقاق لع مقس

 عك أ نأ لاقو 2 يس هنا ىلا رظن حيرس نبا رضتحا امل ةمةمنبا لاق قحسالاق تام مث

 ينغأ تعءفدباف يتاه لاف 0 نو الا ايش تدنع اف فخن ال كااقف يدعل يم.ض] 3 ىتحا نأ

 دوعسم نب ديهس اعد م ا ىلع تنوهو 0 م يفام تدصأ دق لاف 00 غصم وهو ًاناَوَحا

 ريثك لاَعُف قحسا لاق هيلا سني ن الا ىف هلخاو اهب انا ع ذحأف اهانأ هحورف يلذطا

 هسرب يموسلا ريتك نب

 بلطع هم هب وهليإ ناك نم * ةهريخم نيح ديعدمب ووالاام

 برطلاوناسحالاو شيملةذاذل * نم نمضتام دسيع رب .:
 ترأ ع : نك لئاش * ههباشم ن م ةيفف ضارغلا الول

 تدعم طا لاَقف * يشب 1 ا ةنيدملا مدق امداق نا ةبرملا نب مانعا ينثدحو ) قدسأ لاق )

 ظ نأ ينملعأ لاق ال اولا اذه و ل نورد لإ لاق كلذك نكت م وأ انلقف ءانع نئانلا 0

 ةعسر ينأ نيرمع لوي حرس نبا يفو يح وهو ءانغ ناانلا نسحأ نك 11و تاما كرس ن 5

 تسوص ا
 يعارلا كلهللاو تيحوص * اهادو# اهانعو تلاق

 يعايتم رعى دع سك ذك 6# ايريس عذب ال حرس نبااي

 ا هوبرقأ هنع ناب ملس * بدالا ةنازخ يف يدادغلا ىورو )١(

١ 
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 0 (لاق) ةفيلخلا ل اع لحأ يفا تنلطالا طق رعشلا 6 تدنغتام جرس نإ لاق 0 لاق

 1 م نإ نوع أود أ تا بنك نم( شنو ٠ ايأ أ هج نار

 00 طابس نع عماج نإ 8 لضفلا هديح : 0 , لضفلا نب ؛ ساسعلا نس هللأ دنع يد

 نالفو ببيصي نالف سانلا لوق نع حيرس نبا تلأس لاق حملا فأ نب نب كلام نع ىتاكلا سنوب

 العو ناحلآلا عسبشل يذلا وه نينغملا نم نسما بدصملا لاقف .ءيد نالفو 5 نالفو 2

 00 . ع ل 1 ٍ لوما فرد ءاو ظافلألا مشو د ةسررالا

 0 01 0 3 5 تا علا ٠ 500 ا

 نإ يسرلا 00 لاق 0 ميت نب دمحأ ينئدح لاق فاق لع نب نس 00

 ع تأااق 0 ترا وه ًادحأ نيفرعتأ 07 ةباحل لاق كلملا دع نإ ديرب نأ ةسْط ن نع راكب

 ةبامحو هيدي نيب تق هلاخدإ ف نذاآف هلاح رعأو 1 هيلا ةصاخشاب صعأف ىف نءاب ىذلا يالوم

 ةداقا ىف كَر 2 طف * اناريج راد ادغ طشت * يف ضيرغأ | نحل ةمالس هتنغف نادنغي ة٠السو

 0 هدق يف 0 تك وكر هلا 0 00 00 ةبامح هتنغ م

 7 ىلا هحرسو 1 ا واع 0 ديزي 00 اا دالوأي قيرحلا

 هبرش الاع ناك حرس 2 قحسا ن دلال اذؤ 2 لاق ىلع نب هد( نيحا)

 هئم أاعمسإ نأ كدعل ءانغلا نع هاهم نا معا لع امهشب نأ قالاطلا اءيماع 00 حرج نباو ءاطع

 : اهانغو هل اةفوف 2

 اودع دف هلاو زيو >.ادبآ اودسال يتوحا
 0 0 5 0 طع ا

 0 لا نود فخملا لعأت برا نأ

 بلقلا اهركذل نك * اهعتوم ركذا تقرأ
 كتلكرلا لديبلا املع #* و تريب: اذا ش

 جاحلا لع كءطقدق 5 لاَقف ناز طقلا َرْخعأ نه ناسنأ ءاح 5 أضعن مهكعل بكري جا اا لعشخ

 ينادح لاق نسحلا « ينربخأ ) سانلا راسو ماقف معا 7 ّ قاف قاض دق تقولاو ممسب>و

 ةان كلاعب نايس أ اكول قدس م د ع ف

 0-1 يد كنماف احا هلّنذأ 0 بالاقلغأ دقو حرس خس ءاش ةردبب نيكملا نيب قيس

 سوماق هأ صضفخ نع هن وص عفر ىنغملا نه ربنلا 69

0 0 

55 



 ' انني لاق لع نسل( مدضلا نى ه6 12و نسازلا نو زم ءانغلا نم قوتشسسما

 أ طالا ةدتس ءاح لاق يفاشلا دش نب ا 0 لاق ينأ ى :”دح لاق ةيورهم نب مساقلا نب دمحش |

 ١١ لاقذ يضك نأ ىلاو تلقا م هل لاق لضفو لقعإ تطول ناكود ىو زا حلفالا ىلا يف 5

 ١ لخرلا انه دنع تدل لاقلت :امف لاق كيلا اما ت اننا ةدعر لا ضل سل نم تالشف كلا

 ١ حرس نبا لمر اء انلوانتف يملا ء رغصو نييطبللا ءاطقر هس ترضحو |[

 ردح ليللا اذاذ و أ ام عما # ةعاس ىف ا تر
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 2 0 3 ا * ةلبا ادهبو امون قدي نم

 سوم ف اعلا نإ ذك نح. انهما الايد لك ْ

 ؛ كح اى 0 مرح انضر 1 ملا نك 5 قل 3 اضفف [ءمليضه ىف انفاتدغاو اعيح دا

 ْ 0 اذا اومكح مث ةعاس 0 أن:اودكحم نأ اودارأ اذا زاحجحلا لتعأو ةعاس موق لآق ايو
 ' يقالامر كف هب نامصخلا يضار دامس هك 00 نيف نك 0 ىني خخ

 1 ا.مهذم يلح رشا و ذا 6-0 ل امهقد ةنبدل كاعد نا طخسو اموق يخرب 3

 . كوا 50 كول: تناكاهناف نييطرخلا ةيراح 0 رد لو مكحأ انأو تعوس 6ك

 1 ا 0 هللا و نكد نم هح 2 ةماعلا : مث هما قيتعلا نيرفلا

 انهيت أ لرتاف نيمقلعلا ءارذص اأو يعون ىف هنار قا نأ اناوبالا تففاف دمي تح
 مكحاف ئدفام اذه هن دنالو هيقس عفتساف 0 0 هللا و ا. 1 ب ا اههحأو اقلح |

 ْ 1 ريس تاراج اما قارا ف 50 اميتاب تاكح دق لاقف.موزخم ىباحايت ١
 قت هك يم ناب ايف لاق اتناكل فاخ حيرس نب ديبع نه اسدلا قانا

 هر لاق حرس نبا نع ىنيدملا اربرج تلأس لاق مالس نبد#ت نع هبأ نع داخ رك نيل

 | نب نوره نء ينأ ىنثدحو ( دا 0 نك 1 ىنغ نم ديس لوقت الو همسا كو

 لاق ىميقفلا ورع نسحلا ن ءشاغ ن ركب يبا َنع ينركلا 4 يدعسلا ريهز نب دم نع يسم |

 فرشأف كراود ف اذها تلقف' ءاغ تود تعمس ذا هتفرع يف .هدنع نأ اننف ىدشلا لع تلك |

 حرس نبال ءانغلا اذهو قحسا لاق ىنغتي وهو ِش قا مالغب 0 هلزنم ىلع يل[

 1 اموق نائاتفلا هل ت تلاق م 037 0-5 ناكاك ريشو

 9200 حمرسن | اذهاسد ا ىذلا اذه لاقفال تاق انهف

 أ صولا قا ء ىبرلاو يمشاولا ينثدحلاق ينيدملا بويأ وبأ ينثدح 0
 ظ وهو ةعربر ىأ نإ را ءش يف حمرس ن

 © ' وص

 ةبعا توا نأ اشو نكو ل الاف ى وهن نم كناخ

 هك راف ا ناك نا #*# هئصوولدو ليس كلساو- --

 هنشا و لصولا عجرف 3 هم 2 حراج ي-ع
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 ينامد يرس نبا لاقىللاق ريرجح نع ملسم نب دم ينثدح لاق ينيدملا بوب أ وبأ ينثدح لاقف رب كا

 نولفري يش ولاو ص وقلايف مو ةيفاحلا طظدالغلا 0-0 تاس ُُق 56 تاج دف 000 نم“ ةنق
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 كدرص

 بيغلان ملا يانلا ىلع ىسقنب * ننيز 2 عم نءعظت م عرفل ان

 امع.س يح لك ذايدت الق #٠ .ةتضذم بارتلا سم نعكلهجوب
 يسأل ف مميواس يت> ينوع ّق !ولءاذتق اق رد'لا يرخ يق رمصتخلاب لهر اذه جرس نب ا

 موينغ 3 7 اظعالا . ن٠ ٠ هيلع مم ارامل

 الأستنأ ةلالقناف لأساو د# .الاوح رست 3 ىلق ةبامأ عدو

 مه فن يف اوراصو هياع ا ا 2 ترص يَ اوعضاوبو يلومظعو أوبرطف

 ا
 ١ احاط٠ نزواحذاز #* اعظالا جاه لدالا

 ةفياخلا سف اهنا يدش ىل ت تا اهب ينوطغ يت ىلع اهرك يال اولا نيب ا

 ا ل راحأف ةبامل 00 ةمسأ حم دقو ٍ كلذ دعب مهما يفرط تكا ف 53 ْش معاو

 / ك1 ؟ دق نايطالا كعاي لح الا املو هريغو ةنسز

 1 توصلا اده ةيبل 1-0

 هس وص
 احءاطم نزواح ذاز »# اعظالا كيحاه لتفألا

 اح:سرئاطثا يرح * ممل كيس 9

 اهودق رحفلا ءوصو د كتر ن٠ الا نزدا

 01102( نرف القماش
 0 ا كا فرط مدع

 احرح ي وطاب لكو #* اضعب انمذع 2

 احرفاودش ذا ي رمخذ د مح ا حرص نش

 نكت ردمدلا هنا نان هيف هلو كلام ءانغلاو يح | ليهد ينال رعشلا رفاولا نم هضورع

 نبالو يلع ولا ىرحم يف رصتخلاب لوأ ليق# هيف ديعلو ورم نع 6 1 ل حو ا

 لبق يان صار هال هشو قحسا نع رصنيلا ير ّك قاطع وال 2س هدعل امو سهاخلا 2 حرس

 ' 5و ةئيدملا ريرح مدق لاق هب هسا نع داح نع ءىبحي نب نيسللا ( قربخأ ) شرح نع يلعس و

 برطف حيرس نبال هونغ يي > نيثغملا نم ل>ر ىل>ر ءانغ هيلع نوضرعي أولعدف عوق عم سلخ

 3 عل لاق ةرزح بأي كاذ تلق ع 0 هلك ءانغلا نم وتلا نا اذه لاقو
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 أ رخآ ى ربخ دو 0 اوسنلا كرحس د

 2 0 لاح 2 ىوهمم نم درو تبرط

 ارفظ اذا رطب وذ ن * اسنالا اذكهو ترطب

 ارششب انب رتخم الى * ائيلاو دما نبأ

 لوالاو سماخلاو عبارااو ثلاثلا يف شخ رعس ن : ءانغلاو ة ةعسر ينأنب روعل هشللا رفاولا ن 4.4 هضورع

 نم 2520 عباسلا ف صاب رغللو قدس ْن ءرصصنيلا قرد 0 0 لوأ ليقث فيفخ

 ءنحل اهلك تاسالا 5 يفد.عملو قحسدا نعاهأ رح يف ىلع د وأ لولا ليقثلا ند طسو الاردقلا

 5 لهر عساتلاو نماثااوعباسلا يفو ليقف فخ هنأ ىمايشبلا ركذو هاسن و رينادو سوا
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 تح 9 :

 كرذح يذخاهل تاقو * قيراح تلسرا دقل

 0 و 0 * ةقطالم 0 0

 كريخ يننربخ دقن ند ارا 00

 اهاكهشاوق لمحو دعشلا يور أاذهو يملا ناةياور نم يلع سولاب ليش فخ اذه كلام نحو

 ضيرغلاىلاو حيرس نبا ىلا بسب لمر هي ةخ ةيفاقلا هذه ىلع اهسعب تاسآلا هذه يفو فاكلا ىلع

 ةروك دملا لوالا تاسالا ىب هللا ةلوا لمرلا نم اند هنأ نش

 م 2 نا تف داخا ةقايس ل ريكا 0 ج٠

 نسا 1 لاو لاق ا نع قحسا 5 دامح | 0 |ولاق هظححو عكوو ىد ب ع ) ا (

 نم 1 ا نه ىلإ لاَقف ءانغ سانلا نى ا نع بارشلا هئم دخلا دقو ةليل كابأ ت تلأس يد تعا

 0 لاشو 0 قدس | لاق حرش أ لاق ءاسنلا نش تاقفزرحم نبا رد ند تأق لاحرلا

 ناك مث ها ىلع 0 قى لاق لاحرل ا هنشلا ن ن“ ءانغ ءامنلا قدحاو ءاسنلاب هنشن ند ءانع لاحرلا

 لاقناق ىَح نيسحلا ) رح يشب اع هل يناي وهف دحاو لك باق نم 7 قا هب اك حرس أ

 ةعامج هبفو كم ةيدمأ سبب ترج عراد نبا لاق لاق يدع نبا ميا نع يبأ ىلع تأرق دامح

 ظ موصعل لاو حس نا ءاح دو نولوش مهعمسف هب هف اا امو يعل 2 يغزو 5 اف ترض

 ْ يني ىذلا لاقف ميرس نبا نمو ينفرعي مل نمي

 ' احاطمنزواحذان * اعظالا كدحاه لدالا

 املف يقاغيصم يف رطخأ مهب تررصو يتينم تدتشاو يمفن تيوق كلذ تعمس الف حيرس. نبا لاق
 اذع يمت ينثدح دقو ىي يأ عم اوما مومادحالا اولاق مث ىللع اوماسف موعجأب أوماق مميذاح

 ل عع ا م



)١168( 

 لعفقا ملام تاعق ليصل موب ؟دبع رخآ نأ معا تناك ول ظ

 يملا نبا نعىلطسولا ىرجم يف ةبابسلابلواليم# جرس نبالءانغلاو ريرل رعشلالماكلا نم هضورعاإ

 ييملانبا نعيطسولاب ليق ينا' ضيرغالهيفو دحا ىلا هيسني ملو ةقيرطلا هذه يف قحسا هركذو

 نيتملانيذه يف سرعلو ليت”ينا' لالاو يناثلا تيلايىف هنبامدركل 1 دعا هنأ هيف كشن امتو اًضا ظ

 اممو سنحم ريغ زمعملا نب ةياور نم نخل
©»©» 

 ةفحسبم 58 1 1

 امم ايلق قوشلل امحه دف * اماسا مدقلاىلع يملس قازنما

 امدح دق هلبح لصو ةدجو * ىضم يذلاباشلاريصعامتر كذو

 يناثلا ليقثلا اذهنا ليقو يطسولاب ليقث ين مدركل ءانغلاو صودالل رعشلا ليوطلا نم هضورع

 امو مدركل لوالا ليقثلا نم انَط هيف ناو فرلا دم |
. © 

 هس وض
 اهدالب ءالبلا ل ام كلعل نم د اهداتعاف اهون رايدلا فمع

 اهداعبإل ابله رك ارم < .لطصا دق نياك دك اوراآلا

 هنأ رابخالا هذهيفو مهاربال نحل هقو ورم نعرصنللاب لوا ليش كلام هفو قحسا 2 رصتلا

 امنهو 0 نبا ىلا وا جحسم نبا ىلا بيسي امم هنا 1ك نبا باتك يف داح 0 حرس نعال

 يم
 سس وص

 ثك انلاكدهعلاب ىونمله * ثرحلا ىب ىظاي هللا

 كانك كت ىف تناو * الط دلل صخال

 فريغخ هفو رخا انط ىلصوملا مهاربالهيف نأ لذدبو ىماشطا 2 دو طايسلةبا ةناب 0 و دو

 اهنمو قحسا ىلا هبسني هريغو ىدوملا نب مهاربال هنا شيحركذ رصنبلاب لمر
.4 

 سس ورك

 يتلا . تسلا

 اركداف بلقلا يناصت

 نليكطتم دى

 ا#* تلااق

 ل

 دع

 آيل ءالوا + كاك 25 تلا
 نب

 د

37 

 ا
 أرهظ نكي. و هآوه

 را 1 ءافص

 ار :

 ارمتع ىلو بنيزل
 | سمعا اذب نم تلاقو

 هل مالسلاب ي رشا

 ةفطالم 2 ىلوقو

 امج اهسأار تزنهف



) ١11/١ 

 اربط امل ءالول '* تلاق كلا تيسلا
 ارطخ | وه اذا * هل مالسلا يرتشا

 أرمع ىلوت بنيزل- *# ةفطالم يف يلوثو
 ا ريخحأ ىن ىنريخ دق ن د ارسلك هديداذهو

 ىحي نب نيسحلا ) 5 ( ا هربع يفالو هاثم زاحملابام رحل هللاو اذه ةعامجال لاَقف

 هيتاعو ءانغلا ا ول جيتس نبال يللا ريم تاتا دنع لاق لاق يبمصالا نع هيأ نع دامح َنغ

 0 1 تت 0 أ نال --- كي 7 لاق 1 0 ا هةيءوهس 2 كادف تاعح 0 كلذ 5

 0 ءعدشنلا ىنغت عرس 5 عم الخدف

 ٠ سل م2 «0

 عمدت مهرئا يف كنيعف * اوعدو ذا ئحلا كقاش دقل

 عمست ال كنأك تلظف * هنابرغ .نيسلل كادانو
 جرخو هللا دبع مسبتف هنكرتال ةنسحتست مل تنأ نا قلاط هتأما لاق:من

 هلوأ# يدوحتو برقي لصولا يددج « ربا قلقا شلال
 ويه

 تش وح

 ام ثدحاو ةرك ذ يل جاه * املا ني لايخلا فيط نا

 #3 انآ دق هقارف بحل * يدوحوبرقايلصولايددجح

 امّرَق مها اودري نأ * الإ تولاوةايحلا نيي سيل
 امحالا لازغلا كلذ ير له .* ضي رغأ افخم تلق دقلو

 امتأو ةروص سانا ل اصخشسانلا نم هلثم ىرت له

 هفوياشطا نعىلطسو 0 5 2 ل ءانغلاو ةعيبر يفأ نب علا هشلافيفخلان 0 هصومع

 انثدح لاق لع نب نسحلا ( يفر ,خأ ) قحسا نع رصنيلاى رحم يف ةبا 0 ًاضيأ ضيرغال

 نيسمحلا نب ىلع نب ديز نب دمحم نب رفعح ركنا لاق ربب زلا 1 لاق دلل د

 3 رمع لوف مالسلا موماع

 5 مهاجخاو درب نأ د اا اني نسل

 نودش ذلفأ اق دع نوعدوب 5 ةبرق 0 الفأ نييلا اولح دقل لوش لعحو حانر آو تر طق

 ايفو لد رك بف ره ولا نع ءالمعلا يبأ نب يعرحلا ( اندح ) هعومد ترج ىد> الحر

 كسوص
 لذعلا لذعلبقوليحرلا لبق *# مكللع مالسلا ةيجان حلا
 كم بس ب ب ب ب ب ب ب ب ببي ب ب ب ببي لل ل يب ببي يببجبيبججبجبببيب ببي ب ب ببي يبي حبحب



)١15( 

 لعش الو كنع هضّش 0 هيف كدب طس [نعو ًايلاع فرو اماخع اكلم هلا كان ١ دقل نينمؤملا ريمأإ

 ذأ كلف ذعر ذو كاطعأ ال ليسَ كاف كاعرتسا امف كظفحو كالوام كل هللأ مادأف هللا ءاش نا

 ردو كلا دل راو ل داخل عرس نإ كف اضيأ بيجو قولي لع اشو هلآ

 سمأ هيلع امدق املف قماعلا عاقرلا نب يدعو يزراصنالا د نب صوحالا راضحاب صا ناك دقو

 0 ريمأ برقلهللاو الاقف حرس نبا بنج ىلا الزنم الزنأف خرسس نبا بنج امطازنإ

 نبا ٠ مل لاقف دير امم ريثك نع انلغثيو انذإ, امل كبرق يف نأو لفو ينب ىلوماي كب رق نه انبلا
 واب فقس كايا واضح نأ لغو لع اماع نم ءاحإلا نان كناك يذع كاف كه ةلق وأ جرس
 نمي ةرافكو ةوفطاو ةلزلا لا لال وأ نيك ىوتسلا او دولار دلع راق نك

 هدسع ىو يدع لوحتف ةعفن» ريغ يف جا نم ريخ اطؤس سفنلا ءاظ ءاو ةيغلا مدع نه ريخ

 غر اذا ا 3 25 هود داو ًاتيهلخدأو عرس نإ اعد معلب ىرحجام ديلولا غابو صوحالا

 ل 0 نبأ عفر هي هش عادم هادشنأو الخد ام او يب نأ اك نم يدعو صوخحالا

 نشا لاق ىلعاعايأ لق لاف ملكت ا نأ ل ند نينمؤملا را يدع لاف هدوء 6 هيوريأل

 ماشلا ىلا ةماهت نم بر لو ب لع ع نبا ىلا ثعبيو ني“ ْوملا ا ا 8

 نيئمؤملا ريماثعل لقوت يب وه حرس نإ 0 لاقيف اذه نه لاقيف 1 دو ا هعف رت

 ةتموسأ# هللاك ال كاف حيرس نب ديبع اذهف تود فرغت الوأ يدعاي كيو لاقف هءانع عملا ل هناا

 لاق نوئغتإ نجا ند هةساط تقل املا ريع اع ىف هللا 24 6 تع الو لعل

 مث نال لمح أ اذ ق> لي نأ اذ_طل ق> يدع لاقف حرس نإ اذاف جر ه' مماع جرخ 3

 زم رعش نم جرس نب هانغ يذلا ناكو موقلا لحيراو ترس نال هب 0 رثع [ط سعأ

 ةبو يأ نإ

 كثكانلاك دهعلابىفو نمىلله * 00 ينب ياي هللاب

 ثباعلاك ىسعلت 5 تاو #* اللطاب ىنعدخ ال

 يراحا كيا فايا 2 2

 ينراو ايو ىسفت ىوعايو * يتينمايو يم ىهتنماي

 ا اعلا لع ايو هيام جرس نبا يلاو» نم شيرق نم فارشالا نمالجَر نأ ينغابو لاق
 هاما كادف تاعح لاف كيو كيلاوع ازا ناكل تادالا ل ا

 ةرلك دك كءاذق تلمح لاك ادع ىلع كلام كو حا حلا لاقف رادلا لخد ١ كا تاك

 0 م نا هتأىعا تقلط دق موقلا هل لاقف لمف ام انتم هم ناك نما نحسن ىلإ لقوبلا تفتلاف
 عمل مل تن تا قااط هما لاق رادلا اوطسوت املف دعم مولا لخدو لخدق رادلا لخدت
 لاق كاد رو كاكو هعارعا قلطتأ هباحأ هل لاقف جرخبل خيشلا ردب مث عكلاب بزع ءا لاق يئانغ
 ر# رعش يف ينغل حرس نبا عقدت | مل ةياك خيشلا م اة أدب هللا ىوسام 0 دشأ ءانغلا رزوف

 بنز يف ةعسر ينأ نإ



 + اعتك اق مها مف ىركلا راط

 * هب نا اعانق بام لا ناك

 اعزن اهبغدص ىف يرئام ةنانف * ةحاددع انك ىأرلا لديتسداف

 #* تبهذلطان نمةعبم نكت ناف
 * ةدقار دولا يءارأ تم دقف

 امذل باقلا ىنشي رغثاا ةقارب 3

 اعئتماق مونلا نابو يدب ليحو

 اععقنا ةم اامز لطتساو

 ع رولا ةوصلا كعب هللا 5

 اعلو اهم ا وردتف دئاسولا ىلع

 كح اهقير ّق اهلمقم اذا

 اءش امو حاضنتب شرا ثىع * هحبص ضو رلا يحاضب نا وحق الا

 اعْمْسا اوعمحام اذا نوتمؤملاو * هلتايبطلا تاولصلا يذلا ىلص

 اهم ةايححاص ىحدماو رخال د ةيحاض 0 وتآلا قش ىذلا لع
 اعيش هإق اوناكو هيدب ىلع * (نحرلا ع م يذلا وه

 اعين هدب عارل نوكت ناو * ل شرعلايذبانذع

 امضراق هللا. ناعا هيلع :كلح < هل نيموال عما كرات
 امتمام نوطءي الو داتع هل * مه نيذلا يطعأام سانلا عنجال

 ١ تدسحال تلقءازه ريغ ول دياولا لاق هللا دنع ن ماوه ل اذه كل قادت ءاب تقدص ديلولا هل لاقف

 ْ نإ لاق ءاشيام قالا يف ديزي ديل ولا لاق "كَ نم هدو هللا لضف كلذ جرس نا لاق كيدا

 نم عار اضاعشملا نال زك مآ ركشأأ نول فر لف هاذه عيرس

 ديلولا حدي يامل عاقرلا نب يدع رعشب هانغف ينغ كانغ

 اهدالبا ىليلالهشام دعب نم * اهداتعاف اهون رايدلا فرع

 اهدانوا اهب تبرضدق ميرلك * ةلفط ضراوعلا ةحتاو براو

 أهداعب ترفتغأ ينه د #* يتاخ ينانصت ملام اذا يفا

 اهدازو هيلع هتمعن ماو #2 هلعدو 0 هلالا ىلص

 اهداك صحالاةرصانخ تف #* هو و عا عيب رلا اذاو

 اعجاب ون ايسر تاغ ك0 © ايلهال نكمل دلولا لَو

 اعداقف هلا اهئارذح تقلا + ايلكح ةينرلا نأ ىيأل قا
 + اكتالودا كلا دازادعو

 تانقاف ومالا ضراةنرحأ د
 اهداخزو 1 ولسا مآ نم
 اهداسف موري نءاهع 50

 اهداحنو اهروغ ىصاقا تمحع * ةييصمودعلا ض رافتدضصاو

 اهدارأ قاك ءاقلخا نم دحاد# هلكي لوانام ا 2
 ا 0 مح * هيدحو ءانثلا 00 اذاف

ال أ سعأ تو ل 5 ل لفوت يف 0 كلملا دنع 0 هادا لاق م
 َ 5 8 لاقف د



 (اؤ4)

 ريثك فرظ عماهملا منك شبرق نم ةيتف ىف وه اذاف ًاميج هانيتأف مهف تنكو هتباحص يف رعشلا
 مظعأو هناك اورمس و هوندأو ريرج اويحرف ريخلا مهانربخأف ةجاحلا نع.ا ا اونداف

 || ةنيدللاب تعمس ن نحلب ينينغتنأ ديرأ لاق كءادف ت تاعج ديرتام لد لاقوريرح عضوم حرس يدع

 لاق وه امو لاق كيلا ىنيزا

 لذعلا لذعلبقو ليحرلا لبق « مكيلع مالا ةيحان تخأي ١
 ررجحلاقف كلذ َن ها 0 0 م داود 8 2 بيضق هدِسو حرس نادائغف

 ناكل ءاسم حابد 10 عمسيف 0 ةيل مكللا عزت اعزان نأ ول هللاو ميطعأ اة 2 لما

 مكتلا ةقرو ناسا مكهو>وو مارحلا 8 500 ه عمو كف نصف و شح سانلا م انعأ

 لك لاق دع نأ نع دامح نع يبي نبنيسملا ( ينربختأ ) كدئاوف ةرركو كتراش نسحو
 1 1 مدق املف هصخشأف جرس نبا يل 2 نأ 24 لئلا 1 دبع نبديلولا

 ل لا ع اوظوع دادأو كليو لاقف ه رك ذ هنا مث لاق هي لا تفتاي الودب

 هاندتساف ساخ سلجا نأ هيلا واشف سف هي هيلع لحد ىحت لق 1 سلو انت نإ تول رجع ل

 7012 1 ةدافولا ىلع ينامحام كنع ينغلب دقل ديبعاي كحيو لاقو ابيرق هن٠ ناك تح
 عمست نينمؤملا أل ادق نكس لاف كل ةدالجر لدول عب كرايتخا ةدوجو

 نبا عفدناف كدنعامتاه لاقمث كاذ درا نأ ىدر الوفا در لاجل ءاراكا ع رح ىدتلا

 صوحالا رعشإ ينغف حرس

 امتم ايلق قوشال امم دقف #* 25 مدقلا ىلع ىملس قل

 انجن لا 1 لاو ةديو ع - مايد داقلا دعلع دو
 ال ]ا ل220 لكو د ةيرتف الع كلج اذا فاو
 احرص سغملاب انظو ءاحر #* اهعش حيصاف تطش ةباع

 الكا قر اذ سك تسع دما * ىلا دقو اهنم رادلا وند يحا

 اءظعأو بارت مأ 0 انحأ * يام نظلاي وس يردي مواهاكي

 امعنأ كديفوايسمؤب كنع لزت #* ةحدم ةقيلخال فاخاو اهعدف

 اهم سانلا هبىحيابح ثيغو * ةمحر حيئافم هيفكب ناف
 امد الو ًامارح الام كلم ىلع * بي ملو ًاوفع كلا هانأ ماما
 املعا سانلاب هللا ناكو الو * هقلخل داملا بر هريخ

 اءاسو نانا الآ ههيظيل + اماه عدي + هلا ءاضق املف
 اماشت نم الجاع انوميهريو * هدو لان نم زعلاو انغلا لاني

 |١ يدع رعشب هائفف هيه ديبعاي لاق مث صوحالاب لع صوحالا نسحاو هللاو تنحأ ديلولا لاقف

 ديلولا حدمي ىلماعلا عاقرلا نا

 همس وص



 (ا11ؤ)

 ىنغملا نامعت ناك لاق رذحص نب بيعش ان”دح لاق مالس نب 0 لاق راكب نب ريب زلاان'د>

 ردا لاق قذح أ ناك مهيأفال تاقف هللا دبءوبأ لاق موق هي ا هأ 1 كو ينغل َناكو الزان ىدتع

 قنادخ كاك حان هادا نع < نب نيسحلا ( ينربخأ )او كس رم نبا ءاح اذا اوناك مهناالا

 تاف ع ىلا: زدعلا ديار و ينفع نك امني .لاق ةئيع نب :نحرلا' ديغ :ىثدحت لاق: نتاع نب ميلا

 داعمت انع باغ ذا ثيليمل ليالا هنج املف ةعسلاو بحرلاب انلق ةللا 0 تنبأ لاق صوحالا اناا ذا

 لاق كلا٠تلق ءام رطقب ها

 5 م كلالذ ا صضرعل

 ماو ىلا ن 1 3 ايريلا هب كناري

 لاف 2 نبا ىت | م كل أدام لق لاق ةنكلا برو تدز تا لاق 4س و 0 0 ةاعح

 نكفإ هةتعاس: نم أهم نت اهانإ 10 امام لاق امه 2 ريعلا نأ د نائسح نشب تاك دق يا

 3 قحبسأ ينثادح ل لاق هسا نع دا ى كانك هيا ) ينرخأ ( هنوص م نع رصح نه

 انئعموهل انش ة>اف ر شا باطن 000 دموي نحو ةنيدملا 0 نزرارح مدق لاو ةحاط نبىحي

 راح ليماف نو ا *لأ 00 صوحألا 0 حرب ملانق آو ةحاحخل ماق ذا هدنع نح انيف كا

 هم كح فدررفلا 1 ةماخأ نأ هللاو ا لاق هيلا كنتحاح اف 0 ماق اناقف اذه نأ لاق

 لقا ناو م سا 1 | ريرح ءاخ جرو فرصناف فرصناو ةندرتلا كخيو انلقفرشأر

 ص ود الا لاقف مالسلا كيلعو 5 رج لق ريرحاي كَ اع مالبسلا لاذ هيلع لبقأف صعاشلا صوحالا

 ند صودالا انف هللأ 5 حلا اذه نم 2ك لاق دكا كنمفرشأ قدزرتلا ىطخلا نبااي

 لئاقلا 5 رطلا نإ تل هك[ نه ممأ ل لاق حاقالا نأ 3 تيا ” نبمداع

 ا 0 * اهنعب رّشام ىنعب رش

 سص وح اللا ناكو لاق كنيعل كلذ 3 ركبلا عاوذ ل 0 أمف نع ّ 06 عل رش هاف لاق مأ لاق

 نر دنع سعشأو لناس رار ىلع انايقأو ةبك افوت رع مهلا ثعرش ف رصتاق دال 5-0

 م ممم أ كا - اهحو مهحقوأ كا كار ال 3 0 لاف لاب بعشأ هيلع 0 تيل را ٍق

 حرس نب 00 ىدانو أ 0 0 لق لاَقف هيدايمو هل 0 7 حلما

 لذعلالذعلب5 ةو ليحرلا لبق * مكياع مالسلا ةيحاب تا

 لمفأ ملام تاق“ ليحرلا ور 0-0 >1نا عأ 0-6

 مهعفت ال كن ل دقأ ي رمعل لاقو هتكر 5( قدا 6 هوح حلا لعحو ريرر> بر طف

 لاق توصلا كلدب 30 باحتا انيآر اماق داك و هلكو 3  هللاو ا هيدحاو 1 دقو يل

 لاق م اناقف اذه ريغ امضاول هل ناو لاق ءانغلا اذه عضاو تعمسول فكف ىدحلا لها شت ١

 بلط ىف بغري نم ةعامح هعم ىغمو يل هغلبأ قح ع زاجح قرافع تساف لاق 5 القوه نف

 ل قاعالا ت2 18)



00 4 

 )*١١أ(

 تسال تأ رهاط ش *ذ تايبأ #*« انئاف ىكتانع هل ىلوقف #

 نم لضف أت نالف يبيح بح رشبأ لوقيو نئزي بئاسلا وب |لسؤس لاق هتقيرط رك ذب لو حيرسس نبال ءانغلا
 حيرس نبا حونب عقوف تنأ عاتالا م: ىلع دعاسلا من رضخالا ةملس نبا لاق مث لاق نيوزق ءادهش

 ىنغي عفاف كانغم دعت الو
 «٠ ' وص

 مقس داؤفلا ن وز سفن * تسفنت نوححلاب ايقتلا املف

 0 رت ا امنطاقأ امممدف وخلا نماقربامو تلاقو

 ملع ريغ هاقلن اع تنأو +. يسضلاب رتل ىدحت ا دغالاق

 موحتس اهعمذ قيعا رجئاحم 2# تلت 2 مث اطوق يلق عطقف

 د اهنلقت اناو ةنبطلاةيسودرف نكن كنا كلمأام قاعأ لوقو فتي ا | وبأ ل اع لاق

 وغلب لاق يدع نب مثيلا نع هيبأ ع نع دامح نع ى#ي نب نيس ا | (انربخأ ) نوعرف ةأرما ةيسآ 0

 00 ءالدلا ال لاك ةيدلاب ةكم دنع ينورملا نئانبلا وي أونالا تنك لاق حلا لعذابأ نأ

 7-1 نبال نحالاو يرذعلا 3 ل 0

 كس وص

 لا لا

 ريسسم ناحو داح مهبدجو * اواهحم موي مسا أ تيقس ياك

 ا 15 نو ةمالملا للا لافت“ ءاعلا اذه نم راع ىلع هللاو نمي ل اهد ابأاي بئاسلا وبأ لاقف
 كا بم ايسر 2 لخو لقا 0 0 ىلع. يب محيانأ.ن 1 ا

 نب قحسا نع حابر نب راكب نع راكب نإ رييزلا اتاي لاو فيدو هللا دنع ىنثدح لاق عكو

  :ينالوهو رفنلا ةادغ ين محا لع موت ا تلاق 2 نع ةمقم

 اتا دق - قار ا يدودحو بارآاب كا

 امزتف ماج م مالا توملاو ”تالعا نيكي نذل

 الو انيثح برضمالو ءامخح ن نه عمل نا ءاشتاق تااق راخالا كي اتعترانو

 ركذي وهو ةليلىوملا مهاربا نب ق>سا رضح هنأ مهاربا نب فو ( رادو ريتال اك
 لاقفع رش نب | هيف دعت دق توص اذهدايأ هتيطاخ ضع. يف قدحسا لاق نأ لإ يديك نن مهارب ا

 ناراو فيكف رسنإايف | اذهلث٠ لوق كمدشو ك.لع 0 - انأاب كنا تخئظطام مهاربا هل

 اذه نع حب رس نبا هللا نغأ دق ًايحيرس تحبصأ لاق نسحأ اذا دبعم اهناو يرسم نب اد 5
 كلذ عفد قا تيار اهلا 3 ىاوي هكر عاش ّ هللاب كذيعأو هلثهم نع هردق عك

 ةداغلا لعاهب تملكت امناو هيف اط ًاداقتعا اهاقأ ملسانلا اهَوَعِب ةلك يه لاق نا ىلع داز الو هابأ الو

 ىل لاق لاق مالسنب دمت انثدح لاق ليما نب دمحم انثدح لاق عكو فاخ نيد 5

 لاق ءالعلا يبأ نب يمرحلا (ىنئدح ) جن رهس وبا نأ لق داحأف ىف خاذا دبعم ناك رخص نب 5



 هللأ . ندا كرذع هللا لق : اولاقف ةرذعم لاقؤ هدوع أها نحف كرذعما لق دق تاواض رس 0 راو اذا يت> ينغي وهو هينيع

 كلامو دبعم نما وعمسف نيف رصنم ةندملاب اورق اوعمس امم نوحي اوفرصناو كبام حسمو كيلا

 مهم دقل هللا 0 ةحداكل عا لاَةْف نون رطي |وناك م امهم نويدعل الو اعط نوررطي ال اولعحف

 يباتعلارك ذو هدعن امائيلع صغن دقلو طق هلم عمسأ ملام داعم دف ها مط ككل لجأ 1 نبأ اندعل

 لاق زاجحلا لها ضع نع ينامعلا ناعع ن 5 0 نب هللا دع ىنتدح لاق هدح نبا 1

 تررصعلاق ناك نأ نءديدجلا يبالل ايدنق لاقف ءارفصلا عشب ديدحلا و ا

 يللا ةرامح ناد ف عنا نبا لد هرب مر 5
 مههغ در

 دم هملا نورقلاف عاطن يِداَوع #١ 0 01 ا ىقس

 دحمعرلا 0 انا حسأ 00 9 تاحئارلا قورت .تداحو:

 دولا فرطتسمي يندست يلايل * اهب ىناصاوت ذا دنه لزانم

 يدحم نمءاخ نم حمراأ بيطب يدهنو # اههجو نسح نم ليالا مالظ ريني

 ا الا يواقع ل اما اف ةياحا فذز ابعلح تفف زف يءاشطأ نع رصنيلاب لمر 0 نبال ءانغلا

 عقدام ل ايدنق ىل لاقف نلق ريغ ةمح رلك ىوهأ تاقاو اب دل هتفلخو يلف ا معدوأف ريسح نااسلا

 ملا ندا لح لخدف سانا تريشأ ني هده ءاطقر تناكو لاق وا نس ار
 تارطخ هدهارو نوع يضخ ىراوارال - أر له رضح ن ٠ض. هل لاقف نوح هنت انا

 تيكشيو احيصقز كيأل بكف ىوجلا 2 يعم نم اهرتو نكي مل نا دهعلا ىلع لو يثدملا

 يدك و 2 هللا ديع بحاص ةز+> نا 00 ةاوجلا عم لتقو ةئدلا ايوحن ناك اذه

 ءايغ لوي ناك هلا | نع قا نعثشدحو 1 (لاق ) ق أ بلاطب فورعملا يراشلا

 لوقي ناكو ًاعيج سانلا بولق نه قو رع اي دحاو لرد نم قو ن 9

 ةكح تلا توتو واجش لنا تروي و12 بطمة برت ىلع ءانغلا

 دبع نع ىمين, ايركز ينادحو ( يامل لاق )عرس نبا ءانغ يف عوم اذه لكو لاق نا

 0 يو دا و يره زلاة ماس نباىتلا لاقنيد زاححلا نيا " ذ لاقينا.علادمج نا هللا

 ادءقفلاق اقاتشم كاذىلاتنكدقل رذخالالاقف كب عتمتسن عامجالا يفكل له ةملسنبا لاقف حصفلا

 كلذ نأك َدِعوَم ريغل الاقف [ىاجلا ناك لا واحمل يب رطماي لاقف بنا لا ونا اك نادت

 اهم دق صزالا انأأي ةماس نبال رضخالا لاق ليالأ ض ؛ يذه املف نود اودعقف لاق اًسنْوفَأ

 يفغي عفدناف كاتعم تصر حرس نب ١ ةهقوش عقوف ٌرمُفلا كدعاسو ليللا

 -كسوص

 باع .ةلاسقتم ام 21 تيلاكو #١ 8 بلاست مرحب 5

 50 ذنعتمأس # ةرحا تنب ىالنع م لميس

 دقا ةيطرخلا ءاطقر نمحرس نبا ءانغ يف ةرا ن صم ديما ةقلدؤلل 9



 انلمش اوادلا مجم نا امزح ىكب

 101911010100100 1 عه 22 2 كاهل 2 7-2 دج _ جتا يا دي 9 ا ب د م وب وج جب جو ع ع

 هتسوص

 م7 هءاعحأ نع ةظحح هءاور ْق ةراتخ لا املا ل حل رع

 امكملا هاوح يواذوأ كنم هب * يذلا عم الاخ ددز,الباقلاعد

 امخو كاوه ياق يف لح دف #3 هناسأ هاوهو دعي ال ناك نمو

 امدلاو محللا طلاخ دق هنكلو * هغوصو ناسللا قيوزب سباو

 دع ءانغلاو ناَسَح ب نمرلا ديع نب ديعسل هنأ ليشو ص وحال زعشلا نن ليووطلا ن 0 0

 ّ 1 هلوايف كلامل نا سأآوب - 7 ىرجت يف 0 فا ل اه

 00000 2 ل ةيقع سل 3

 مكن درا 3 ىماو « انني رادلا عيجزأ نزح - ينك

 لاق ناحد نع عرقا 5 39د ظا لاقلاق ىح نا نيسكلا ) 1 ( تق ىلاتارسالا ده هدعلو

 عمتجالف ككاو لوشي لد 0 هنأ ءانغلا مم ها يأ 6 مك 1 ددعسملا 2 نحو مك

 اك هاحام لاقق ها يف هاندحوف هيلا نهدف 0 يبأ نب كلام ىلا انب بهذا تاقف "يش ىلع

 دةلاقودح.لا يف انأو امو داعم يفءا ت تاقو لاقو كيعم نيبو ينيب اذه ىرجح دق لاَقف 2

 حرس نب نك لاق وه امو تلقف هدرتال 'ىثب ك مح

 ٍ امدلاو محللا طلاخ دق 0 #* هغوصو ناسالا قيوزس نس

 دحتملا يف نحودهف ىق 0 ا لاَقف لش ا 3 يف مترو 6-0 تلق 4 ص كيعم يل لاق م 3

 ملا يدبملا نب مهاربال لدف يق ( ل رفو ) هءلعانمأ 6 انو ريفاف هئم 8 طق امش 0

 ند م ىفوذ الولوتاضرتفملا ن 5 2 نهد 5 رمغ ىفانأو كه يهقر 0-0 ىلدوملا قحسا

 هب وعص ن مجلاع هب هللا ام ىلع با د 0 دق يفا ريغ ىلذ) ةباحالل يف نكي مل كينجحو كعشت

 2 1 اا ةرارخلا ن 2 هساقأ امو َى قلع

 امدلاو ب لكل 7 0 هغوصو ناسالا قاوزسب سلو

 نود يطأ يب يلاوم نه نامت 9 0 5 روصنملا يلاوم نه حعديش ينثدح ( قحسأ لاقو (

 اونأف ًاضي م دودج وفيرس 0 ا 0 أومدق م 2 6 ا .عأف اكلامو ع ا 7

 كاتبا شيرت 5 نمناسف نحن اولاقف هيلع اولخد 2 0 جرد تاع مهدمسل نا هولأسف م ْط ًامدص

 ريس هب كلم 0 يذلانا اولاقف نور ” صا انا نام كل عسل نا انيحأوكيلع نيكل

 م دات تل وع ويلابلج ياه هب ,راحايلاقف سانلا ر ادقأب ًافراع قالا ىهاط ًايدأ حيرس نبا ناكو

 ىلع هبوب ىخرأف مهانففدوعلا ذحأ مث ههجوحبقل ى 300 كلذ لعشي ناكوههحو ىلع اهل دسف ةماخن



 ند ىلع نم نسحلا هيرو هيبأ نع دامح نع ىي نب نيسحلا «ينربحأ) كالوم ةلغم ةبابل هللأو

 مالسلا دنع نب مهاربا ّق ا صفح نب نامع ىن :”دح لاق هبا نع دامح نع تايزلا نبنوره

 نب اناءاغ نم ىتب نم رخآ ناكو دوسالا عفانوبأ لاق لاق ينغمللا نزو يأن | نع ثرحلا ينأن ؛أ

 لاقهصقرت كنناف ةعنبر ىأ نب رمع رعشيف حرس نبا ءانغ هنفف يشرقلا برطت ل كريعأ اذا عرس

 اهئموانو٠ ةناور 5 ناكو هنع د نمو حمرمس نإ !تاهع ىدحكا انه عفانو ا

 كس وص
 هابل نب يدحن الملاجامن * اه 6 قيل تاراغو ىلبلب

 وشلاكيفزعاييفرجاشو * انني ناكحام نعاي عطقنمأ
 00 ةاحعتساو ىوولاهيلا #3 ينداق ةنع تدب اذهل اذا

 رجاه كتل ينأ انْلا ةاور * ىريكك2نونحلا 2

 رجا ك نعي ريصلاعا,تنب اذا "** يننانعاي كنم . يلنح تي
 ةياور نم قحسأ بهذم لعرصتلا لد ليقت' ديعمل ءا 0 ريثكل ر هلا 00 نم هضورمع

 يرحب ْق رصنخلاب لمر فينخ نو 5 يف ما #١ هلوأ نط حرس 0 هبفو ورمي

 اهنمو قحسا نع ىطسؤولا

 كس وص
 اولب رسمتي نادوسلانملاجر * اممأك تايصاشورجف ا
 اواعفيلالإ لاق الااوعضوامو * مكي ال انأال يف اودبصا تاقف

 لزتتو ص موللاب عفر و 3 ا يع

 اصشو وصشب اصش لاش قاقزلا ىن دع اال أ نم اهمئاوق تالئاثلا تاصصاشلا ليوطلا ن م هضورع

 د صخاشلاك هعفر اذأ هرمصسب

 يدايصلاب نعطي #* صان تبربرو

 صارو س تاع * صاصخ نم رظني

 ةضانقلا  نلا و212: ضاخملا قافك'

 د هللأ دبع نب دلاخ اهب حدمب ةديصق نم عضوملا اذه ريغ يف ىناي ه رك ذو لطخخلا علا

 يف :رصّصلا كفو قاثلاو لوالا يف اهدحأ 0 هسف هلو كلال ءانغلاو ةيمأ نب ضبا إ نأ

 هيفو ور< نع يطسولاب لمر فيفذ> يفاثااو لوالاو ثلاثلا يف 0 قحسا نع اهأرحم

 هنفو اهارجم يف رصتلا لوآ ليقت تتقن رحم نيأل هيفو ورمع نع يطسواب لبد خر 1
 55 0 فار

 كس وص
 طيسبلا نم هضورع تمدقتدقو ةثالثلا تايبآلا رك ذو # انمدلاو لالطالاو مسرلا فرعت له *

 اهنمو رصنلاب ليقت ىتات ةشئاع نب الءانغلاو يناودعلا عبصالا يذل رعشلا



 "+ 4 ا ب ازعل 22 0 سجل

 ١ "ا م دي

 )م٠١(

 (12؟يممطخلا فانك اب ضيب * ًابغاوا نرسح دقو. نهناكو
 ومهام كر وعل رفس ىلع 0و ةطبغ لزتعىنه ثالث اوثبل

 اومدني مل 00 حاد * ةماقأ راد ريغب نيرواحتم

 نع رصنبلا ىرجم يف قاطم ليش يفان حرس نب المخلل يل رعشلا لم كلا نه هضذورمع

 زيا يف هلوأ يذلا توصلا اممو هللا ءاش نأ اههضوم يف اذه دعب 1 ةئذأ 5 را قدحسا

 ةحاح كرد نيح ىلاس ائسل

 0 ةسسصو#
 الاسن نا ةللق ناف لاساو * الحرتت نأ لق ةبامل عدو

 الدي نا هب تلحنام لعلف * اهناتو :ةل-ل كنئيعي رظناو

 نال لا لارا حارام * ةيح لراس كال

 ؟القعي نا ارت هلع توجترو * هءالظ نح ليللا ام 0

 ةلعا نثك لع كسب 3 2 .اهناك تاكا ف 1 ةحرت

 نحل ديعمل هيفو اها رجم ىف وهو يطسولاب 1 ليق' حيرس نبال ءانغلاو ةعيبر "1 ءشلا

 هّئعلص رودصو اك دان ف انا راع وهو يطع | ير ينو قالطاب ليةثلا فيفخ نم

 2. ف ريبزلا انثدح لاق يمرخلا قحسا نب ده نب د ا م ريثد " ىلع مدعي امو

 ا نك لاق ةورن قلأ نإ "ار هللا دع نع :ىرهزلا هللا 2100 را ادبع ىثيح لاق

 ب ىفأ نب رمعل هن دش اف يندشتتساف 0 ريغلا عب ع

 ال نا ةليلق ناف هلو * اللحرتت نا لق ةبانل عدو

 فااخم ريغ تكدام رعا لاق

 5 0 تنك يذلا 2

 الفنيننأسراحةلفغ تو>رو * همالظ نجح ليالا ام اذاّرح

 الحعت نأ اماف تءوه امف *

27 5 

37 

 اليهأ بيثك ىلع بيب م * اهم اء بام رطأت تسرح
23 

 د

 ل

 العفن نأ بحاو ائيلع قد

 البقم ينتأر امل يتيح * تالعق نينا ا
 المات ا طلا ىشءتءارغ * ةروهشم ةباد س عانقلا الغ

 ا اهقرأ تالاخف
 الخش نأ دوحال تبأ 3 0 اخذ عنك 20 عمطأف ونذدب

 تاقف ةلغبلا ين“ مالغلا ب تلط فرصنالا دار ا الفا ك2 0 31 3 3 هيمالاغ ا لاق

 تيهذ مالع اب ! ه4عد مالخال لاق يب ىه 0 6 * اماع ينأ» + كر ٠ فرش و 1 ا وه اه اهكطعأ ال

 2 نأ عاطسأام هب 0

 || لماك ها ةردلاب هبشناك ةماعتلا ةضيدب هبشت ةأرملاو ضع ىلع هضعب ىذلا كرملاويملابغاللا (1)

 ناطلسلاىلا نس اا لا ا نما وان يتسن نا ياالخع ناحشاك ةلقغتبقروهنايدىفو (6)



 )/ا١٠(

 ان ز>هدنعام )١( ىلعدا ؤفلاندز * انمدلاو لالطالاو م مرلاف ردت له

 انسحاتشبامف لصولا ىرتذاو () #* اهبلحم تن :اكذأ (؟) ءارفداراد

 د نا دعي مل رذؤ> يف حاقمو * ةضراوع لوفصع كيتي ذا

 ضارغلا ينو اخ ءاظعيف كلذ تنسو ديك ضرالا نأ يلليذ دقلف دحاو نحجحلب اعيح اننع 8

 : هلوق وو ةعيبر يأ نير رعش ىف
 انك كروزأ ال ءاش رف ”ىماو *  اليش رادل دلا عمجمت نأ 8 0

 كلا ءاوح يواد وأ كن ه1
 ام>و كاوه يبق ىف لح دقف هناسل هاوه ودع ال ناك نمو

 امدلاو محللا 0-5 هةقكلوا ف

 ىذلا عم الاخ 55 باقللا

 هغوصو ناسالا قب وزم سو

 00 نأ رفعلا قاربلا يبأ 6-0 موب قا 0 00

 اللسرتف 0 نا مو ان تامواف دامس تدأَر ا

 الفغتف انع نيعلا مان فاد سلجم ليالارتسي نأ يسعتبنأب

 ا ضيرغلا ينغو

 * ةبامل ضن افق ىحاص اي

 * ' ةحاط لوقأ نأ ىالحمت ال

 اضرعملا نيفرعت له اهأتفل #* رسحم فعن فعلا, اطاقمو

 اضقنب نلىلتلقو تدوخ #* هدهيع قاوم يطعأىذلا اذه

 ىتح ناكرح هيتفشو لام دق 4 كر او هريرس ىلع عوسإ معو اننا

3# 
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 اض عا اهكنيب لبق نئاعظلا ىلعو
 اضرغع ادازتدوز دقق اقفر

 5 و انيتاوضأ اعفر دقو ايف نا 00 نوعماساا عكس ف هلم دب 10 ماقف س مشأأ هتغلب

 اولاق ءوأر املف تملا ع ف عاطاف ءانغلا يف ةدحاو ةقيرط ىلع هو ماق ءاطع سعشلا ت تغلب الو

 جرس نبا ىفءل توصلا ق قرلا لاق ءانغ ا ا دع اي |

 13 تاورطاإلا 0 رابخالا 5 ىفام ةينمل 1

 «© ١ وح

 ملكتي ول ندهفرعل تدنلاو د ابل قيتعلا تدلاب نطو

 مرمزو نوهوجو محلا ايح * انماط نواف ها دف ول

 كك دف كة تك هءاويد يفو ( ”) ءارطرألا ول هءاوند يفو ( ”) هبالع يورو )١(

 انطو مكل



 ب يي سل ا ل يا

 )ة٠١(

 مث تام دق عرس نإ نا ىنربخأ اذه نا ايح حيرسنب| ناك ثيح ال لاق كلذك نكت مل وأ هل ل اقف

 لاق تأي ينثدح دامح ( لاق ) ايحيرس م وبلا 0 هوان هبحأف ان ود ينغ غاذا كلذ دع ناك

 ةليلو موب 0 ناكو يموزخلا بئاس ا ا[ تهل انعم لاقي نم 5 ندملا وأ يئدح

 00 نيا رع انا هكر

 ملكتي ول نهترعإ تيبلاو * ةنال قيتعلا تيبلاب نبلو

 مزمزو نوهوج ومطحلا ايح * انئاعظ نيابق ًايح ناك ول

 ومهام كرمعل سلع ومو # ةطبغ لزنع ىنه ثالث اوثنل

 اومدخ م قرفت دحادق ول # هماقإ راد ريغل نيرواحتم

 هلوقتلقف 0 2 نم كعمام لاف يل زو مثلاطأف ىلصي 00 دع يل لامتف

 يطملا لظ وأ تايب « ةساب كرت 2 لانا

 تاقف هناصق م نم كعمام لاقو يلل زوو ىلص من هتيئفف هنغ يل لاقف
 ىوح اذنتفأ جحل ايلاذك الو. © رظان رظنم ريمحتلاك ر رف

 رك ذو يما لانا د نا دبحأو داح لاق * نيتكرب اذه مرحمأ وح تنأ اك لاقف

 ا ع ل رأ لاق يوزخلا مهازبا نب نمح رلا هع ا يعازملا نع ىنئادملا بويأ أ
 ْق 0 2 لاقو ىلعملا راد اه لاَش راد ىف هيدحوف ةلئسم نع حابر ىبأ ن ءاطع لأسأ مال

 نيب عوضوم ماعطلاو هنبأ ناذ دقو ريثم ىلع سلاح وهو ة ا هيلعو لقملا 0

 | ةرفتو ءوقلا لك ١ ىتح زوجلاب بمالإب نايبصلا عم توولف قاخلا ىف قرفي نأ هب سمأي 0-0

 مكش ام لاقف < 6 نناق نضرعلا ىلا اكسرأف ان تنذأ ولد انأأي |ولاَمف هتصاخ ءاطع خم

 انف رادلا يف ا همم اولخدف لخدب م هساح ىف ءاطع تدنو امهعم اوماق 0 ملا اولسرأف

 0 ينو فدلاب رقنف عرس نبا دف مسا

 عاب الا نهم ىدخم الملا جاعن ع ليال تا راحو يلب

 رجاوشلا كيف نعاب ينرحاشو # انئيب ناك ام عاب عطقتنما
 رداوبلا ىنلحمتساو ىوطاهلا #*# ينداق ةنع تدب اذه لق اذا

 رحاه كتبل ىناانخلا ةاور * ى ىلنونجلا لثم ىف 20

 مهئاذإب هيلا ا مث تاوم ةى اوناكف ىثغلا ميكردأو تابسلا ميلع لزم دق موقلا ناكف

 0 نا 1 لكلا نقل توش يتيرتلا ىلع مث يقاتعأ ت تلاطو مهنعأ هيلا تصخشو
 نطحالا رمش يي فدل ضيرتلا تدان 3 ل

 اواعفلالالاقتالا اوعضوامو *# يحال اال و

 لقت نيخةلوتقم امرك أف < 0
 اول ردت مناذولانملاجر © اتاك تاتساعاو زخ وخلا

 وهو رخآ رعشب ضيرغلا ينغ مث لوقي امل نيعمتسم الا اوقطن الو اوك رحم مهتيأرام اوف



 ريم هنم عمسل نأ ريغ #3 هف رعتام دةالا 1

لفم انف رمدتاف هنف ينغت م يبحاص اذهو ليا اذه هنوص لع حاصف
 مه ةن نأ ربغ نم د نلو

 ةدحاو ةعاس 4

 م اهلك يناغالا هذه ةبسن اج.
99 

 دس يمص

 رهسلاو ينزح جاه بيي> نم # ركفو مومه يل .با
 رحشلا رش ىلع راطام رش * اعقاو انارغ ترصبا م

 دلو نو مضقملا لح 3 ةب ربع ىلع نكن فاي

 ةبواعم تنب ةلمر يف هلوش تس 0 ا ب نمحرلا ديعل رعشللا
 اهب عمو اهعم هلو نافس لأ كب

 ا أده بسني نم سانلا نمو هللا ءاش نأ اممضاوميف د اتا امب هسيشت يف اهخأو !ٍ

 ءانغااودعضوم ك١ نمعدللا ديعرابخأ يفكلذ ناد دقو طاغوهوةعسر نأ 0ك 0 ىلا
 فريفذ كدعمل ع

 ذو يملا يحي نع يطسولاب كوأ ل
 هدرا ن هلو ضب رغلل ةااةنان نب و2 رك

 هه رطلا

©4©» 

 ا

 رصخو لط مون 0 د 007 1 2 نلطا مح

 قحسا نع اهار# يف رصنيلاب ليقت فيفح كلام ءانغلا
 م

 سس و

 رقبلا روح نمرافشالا بدهأ #23 رذ وح انيعل أملي ع نا

 ربح ةنم عمسلا نأ ريغ ان هق رع م ل ءالا 0

كملا هو ور< نع هب ابسلاب لمر حرس نبال ءانغلا
 ناقد اح لاق لاق يحي نب نيسحلا ( ىنربخأ ) ى

جرس نال ءا وانو ضير اا حرس نبا دا امل ديعس نب دمع لاق
 0 رغلا هيفدضراع الا 0 0 ال

 0 يع
 ريثكس ان اط عمتجيو ةعج لك يف |

 0 ويف

اهنلع ساب 2# يم 00 دحلاو لكل
ب 2 املفدادأ رو ءانعلا 3 اضفانتي 00 + 

 ضلر أ عق وه حرس ن

حولا ن هه هب رو نئاثلا ن هه هنانغو
 هل لأ 2و ىناقلا اهفدتساف جاز رهالاو لامر الا ل لاا 0 

 كبل كببأ لع جون تاعح ثناب 7 هل لاتؤ هتدسفأو هقدحو ءانغلاترمصق ىب ها ا صلر لا

 يرطاديكلا يتم نلفثأ ضل 1 ءانغ نينغال هاو اد ل 1

 نع ماع لك فدو 1 نإ ناك لاق ة هب رملاز مانع و ع ا لع تا 0 ال

ذه لوقيودنع اه رغو ةيدب حرس نب
خ نس دا#لاقو يبأ نا دامح لاق انياع قدر ا

 يأ يملا شاد

ةندملا ىلآ كم ن ند مداق مدقق كيعم انعمو انا سلجم ف 76 :دملاب 0
 كيعم لل اليل انلع لخ دف 

لوقيام عدس الو هرب وهو رابخالا ن 00-2 10
 ءانغ سانلا د لاقف دعم انلاتفتلاف 

 تهت تت ل ل ا ا

 0 الا



 (ا4١٠)

 اللول نر راع ذأ ن ه املثألا كعاه لهألا
 00 صضلئر *ا هفو قدما نع رصنلا يرحم يف قاطع ل 5 حيرس نبال ءانغلاو رمعل رعشلا

 لول ديعأ ةهيقو ورمح نع يلع سولا» ل 5 00 نع اهر<# يف ىطد راتلاوا ل مقا

 اهممو قحسا 3 يلطسولا قرح 3 رصنخلاب كلان

 ه4

 تحسس ورش

 انيقلو يوطا نع تقل اذام د 5 اكو نومأ ريع ند نذيغ

 لية“ يات يىلذهلل دهلل هفو يطسولاب ىلهر قحسال هيو رصنلاب ىلهر حرس ترا ءاتملا و راولع ىعلا |

 1 همس ومص امو يءاشطا نع يطسول |

 ربخب هنم عمست نا ريغ * هفرعتال دمتالا ركشت
 اممو يط -ولإب كو حرس دل ءانغلاو 0 فر نم رلا دبعل رعشلا

2 

 هس وص

 علظلا عم لالكلا ريس اهناك أ 2“ قا تامعأ لاخلا تاذ 0 نمو

 0 0 اان 1 نال ءانغلاو ةعسر ينأ نب رمعل ر ءغلا

 ينثدح لاق يدهملا َن مهاربا قحساوبأ يأ 2 لاَ مهار 11 0 52 لف ع 3 ناوضر

 ىنغلإ أديعم نأ ةن َح هانأ نأ نامحد نب ربب زلا

 رو لاو ين زح جاه بدم 2-2 ع ركفو م 3 با

 رحةلارش ىلع راطامرشش * 0 0 م

 رةلاروح نم فالاظالا نءل د اعد ةمط كس ترد>و

 ل دوج[ انا حنا ا دحاو لا نرسل نينع ل اعيمج اح "ذاتو لاق

 ررد يع نيعلا تاق د هربع

 ضعب يف ءانملاب فرطتي جرخ هنا اريخأف هنع الآس امدق اءاف كك هل ايضف حرس نبا ىلا:ارفانتف

 اح مكحتا ةئيدملا ع نم كيلا اح رخانا هل الاقف ءانحلا هدي يفو هياع افقو تح رز ايفا ماس

 درسا هل لاف هنْل ينغي دبعم ا تاذ واع اكو دحاو وشل انك ناح

 مو*وزهسو نزح يف 0 هذه تعيض نأ ىلع كلمحام كحنواي رعشلل كرادتخا ءوس ىلع

 كلوقوهو دحاو عارصم يف نارش يناثلا تييلا يفو دحاو تيب يف نزحلا ن هناا راك

 تكشام .هللأو 52 هل لاقف كلام هانغف كدنعام تاه. كلاما لاق ُّ رحشلا رش ىلع راطامرش #

 نامحد لاق لوحلا هياع لاح اذا نوكي حي ابأي ا 2 نبا وهامتاو اذه كلام هل لاقف

 ىللاقو هعباصأو هيدر نه ءانكاو ؛ ير مث ًاديدش ابضغ كلذ دنع يذغ حرس نبا نا دبعم ينئدخ

 هب دشن ًافاهف امينغت ينلا ةدي .هالاىندشنأ داع انا لاق م ةعاس ناين ها عبس أرهشنا لولا كالاماب

 وق 0 تيهمأ يف 2 0



 هنأ ىلع اعمتجاف ثلاثلا يف ارظانم مث ًاضيأ هتاف
 ١ مصعلاوهسأر إف نييام د هلم عامس || رزد> 0

 || هتعمسام قجسا 2 لاقف كلذ قحتس ناكل اهلك هتمده تلا يناغالا ىلع هان دعا قحسأ لاقف

 لاقف ا 9 ىداؤف ىلع از .ع تددحو هب 2 اذا نال نايا قر 3 00 1

 0 .عبارلا لع امنا 2 0 هتودف كلذ تحويل هيف هيهذم نا قحسا

 2 نتفأ جملا كايا ع را وطلال ٍق
 0 ىلع اتناق سماخلا قا لكاس 5 هر وعم توحلا ادط 0 اندحنو

 يجرح ىلعفت الا كنا * جدوملا ةبر ايلع.يحوع

 1 ىلع اقتاو ىيداسلا يق ارا

 اداطم نزواح ذا 3 د احح الا كلن ً حاه لهالا

 هنأ ىلع اقغاف عباسلا يف ارظانم مث هتثأف
 انيتلو يوطا ن ا ناقو نهاربع ن« نضيغ

 5 ىلع اًعْشاف نمل ف طانمو هتربأف

 ربح هنم مست نأ د ع د هفرعتال د,عالا 0

 2 لع اقشاف 0 ماب هتيياف

 علظلا ىلع لالكلا ريس اهتفلكو * يتقان تلمع[ لاخلا :تاذلجأ ن ئ

 مي ايمانحأو تاودالا هذه ةعن 2

 رمعاي تلاقو يم دأب تت د أبط ص 2 ترئعام اذاو

 اممو يعاشطا نع ىلع - ولا لع فهيمخ جعل رس نبال ءانغااو ةعسبر يبا نب رمعل رعشلا

 دج وص

 . مصعملاو هر دلو ناناع #١ هيل عام لاروع ف ف :

 اممو ورمح نع ىلع ول اذ كادت اه حرس نبال ءانغلاو يسي.لا دادش نب ةرتنعل ر لأ

 كس وص

 يوهاذ و جملا ىلادك الو ع رظان رظنم لا 2

 [يمو ورم نع ينتسوأب لمر ع رسم نبال ءاضعلاو ةعيبو يأ نب نمر ءشلأ

 : كت و

 ل ىلعفالا كيا جدولا ةبر انيلع يح وع

 آم ورم نع يلع ولا لش حرس نبال ءانغلاو يح رعال رعشلا

 و6

 تيما ومص
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 اوعلط دق ةادطاتيأر يت> # مه كشو قرع تن ام

 عضخ أهيف نيس ريبعو 2 مطاج ند ناكد“ ىلع

 عزا هز قنا راب * هفس هناف اريص باقاب

 يرجي يف .ةبايلاب لمر هيفو قحسا نع ءابشالا ةللق تاودأ نم لوأ ليقث حرس نبال ءانغلا
 يطع ولا يزحف ةبان-لاب لمر فيئ> هيف أنبأ 1ك زيا كا لو ق>تسا هرك ذ يطسولا

 يئاشهلاو ريزاثد ترك ذو يكمل نإال لمرلا فيرف>و ضررغال لفرلا نأ ياغطا زك ذو نبني مو

 ا نب هللا دبع رك 3و ضب رشا لوالا كشتلا ثا ةناننإ 2 ذو ليش يناث دعمل هنا

 مهاربانب فدو ينثدح لاق ينالديصلا دج »نأ ونحر( 3 ) ليش فيفخ 20 نبا َنْخ

 حيرس نبا ينغ قحسا لاقف ىلصوملا قحسا هدنعو يدهملا نب مهاربا قحسا ! [1 كرف لاق
 نادعني المح مت مم لاق انود نا نيتسو ةياللغ طق زواحف 0 1 هل كاتف انوص 0 ةمام

 كلذ دعب قحسأ دشنأ مث كلذ ىلع ناقفتم اهو :انود نيتسو ةنالغأبن تح اهم حيحصلا راعشأ
 ال اع نط كلو ك2 نم اذه تدع قسد[ وأ هللاف ادا ضد ارانخأ
 تقدص قحء-اهللاةق:تاوصالا ةس لاهل دع يت> ينالفلاهنل ن + يناثلانحلو ىالفلارعشلا فهن نم

 انوص مهنغي الف نوهتشي اه سانلا ينا ناكو ابيدأ القاع اليخر ناك خيرسش:نب اذا مهاربا هلذاق مث
 ف راعشأ ىلا ناملالا كل لدع لكلا ةذاضغ 35 راع هس ف مملع انوص الو مه ؤادعأ 6

 هل لاقف قحسأ هقدصف ةماتعأ انم ليصحتلا دنع نيننا (هدعن نا ىغشال دحاو دال ا يو

 لاقف ةمدقتلا كدعىلوأ اممأف مهاربا
 كلاقو حان تكرم < ايط رس ىف ترعام اذاق

 تدّضصق اذه ىلا ام 7 لاقف ينبدعاسم الأ تدع كي تعتم د اي كفك مهر ا هل لاقف

 نايا لك ف ةنحأ امو د1 حا دع دل لاف كبح نم ينب رقام ل < يوغا تنك نو

 يف يدنع وه م فلذك ناك كلو يراود هانغتي ام ع هانت جس رمس نا ناكالو يدنع هنم

 ةظحس ةياور ن« ةراثخلا ةناملا نع تو يف هل لثم (يككو ةييقلاو ةيرجتلا نسح

 قرزلا نف طحشلف « ارمي. مآ - اخ
 يسالا ىذك ىداؤفن *  ةل>ر ىحلا عضحا

 لل الأ اولاقف ح * اور || اواحيستال ت تلك

 فيفح ىلذهلل هيفو يط ولا يرحم ينقاطم لوالا ليقثلا ن م طهوالا ردقلا نم حرس ا الل

 يناثلا , للا نم نائل هفو ورمع نك رلاب كو ليقث كلام هيقو يملا نبا نع رصنلاب ليقث

 هنأ ىلع اعم اعمتحاف اولاق كلذ حضي ملو زر نبأ ىلا موق هيسنو هنبال لو قدسال مدحأ

 ريكا اذه ةرتكف هلع ناقتتيو امبس ىرخام نودتن قحسإ يف :رمأ وميدتلاب ا 1 ةدلا لوا

 هيلي يذلا نا ىلع اقفنا 2

 رمعاي تلاقو ىه-ا تفته. *# اهيطص يفب ترثعام اذاو
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 1 رع نب ريبزلا انمد> لاق ءالعلا يبأ نب يمرأا ( ينثدح ) 0 1 ةلمخ يبأ راخلا

 ناكف ولع يف الزا يبأ ناك لاق ةفيلخ يب ىذا رع ينأدح لاق يلا مالس نب دمم ىنثدح

 حيرسنبا ءاج اذا مهار 1 تنكينأ الا يردأال لمَ انغ نسحأ ناك مهياف تاقف لاق هنونأب ناوتعملا

 نب قحتا يندح لاق ةبش نب رم امدح لاف ىره رجلا و ريلا دع نب دخلا نرش 10

 هيدحو قحسالاق كدا نر رم نع سعص »نا كليا د.عىندبيريب زلا ىن هرج لا ىلصوملا م ىار 1

 نا جرخ لاق ماشه نا ثلا ىلوم 0 نب رمح نع رفعح نب و 5 مالاس نب د#و يأ ءادملا

 أرششل كب نا اولاقف هنول لاح دقو هبامسا هآر فرصنا اماف ءانغ عمف سيق ناآىلآةلد

 ان سالانم ناكناؤ: بحل هنا نكلا نم.قاك نا انوص تنقش دقل: لاق وهام !ولاق كاذ هلأ لاك

 هس وص ىنغتي عرس نبا اوه اذاف اورظنف لاق "يش هاهتنم ىهتنا

 رضم يراوج نم ةيرالط # ردغىد اوبرادمسرنمأ

 رمفلا لفك حاشولا يولع » ةروكم قابلا ةلعدج
 رظن ن* اههحو يفتمميو * ةندام اذآ ءادبالا نير

 هربخ يف ينئادملارك ذو قحسا لاقو شي> و سئ وب نعرصنبابل«ر حرس نبالءانغلاوهبواعم نبديزيل رعشلا
 * اوعطق يذلا لبا يوق طيلخلا تب *ينغَتي وعو حب رسنبات ود عمسفاضيأ نري رعلادع و ور نا

 ينغي هعمس هنأ رخا هحو نءينغلب وينئادملا لاق نارقلاب ناك ول توصلا اذه رد هلل رمع لاقف

 اوعفترادقاعم اوحضاف الل * مهلامح اناريح برق

 وعاطدقةادملا تياريتح * مهنيبكشوبي ردات تكام
 هلاقملا هذه لاقف

 م## نيتوصلا ناذه ةبسن هجم

 تابوص 2800

 وعجرام مت اولوذ كوعدو ذا * اوعطقيذلال بلا يوقطيلخلات ب

 اوعصامكيلسي الوتولس اف * مطاصو نم نيبب كونذآو
 ملظضم تاخلم تاز انفع نكح تت اول .وطلا نبي
 عمط اجام يف اف تدلع ناك +0: كقلام رك قو يل

 نا شبح رك ذو قحسا نع رصنبلا ىرجم يف ةبايساب ىلهر حيرس نبال ءانغلاو نصوح الل رعشلا

 يماشراا نع يطسوأإب المر هيف

 هد# رثالا توصل كرب 2
 ضب وص

 اومضارا دقاعم أو>ضافاليل * مطامح اتاريح برق



 موحن يلع نادقش ت تت ىلا الك كلام 0 ءاا باىغ غار الأ

 موشهتنافريط نمكتمدع 0 يك ربح تن ا | رفع نم نيلابأ

 يناع لاقك كيش نا ددزأ جل رمس | هل لاقمت دلع ورم 0 ءانغلاو لاق

 لا تا اراب نيرافلو < ةقلخ 3 رسم

0 

 ىغتآي ةمعن هتضر 1 نم لك امو * ىلا نم ءز د لاا

 2 ا رككذلا ضع لو ةاماخ لاك انو دا ل عنو

 : ىنيئفت لاقف كثّدعاَم لق لك كديزتسا الو: كلاثلا هللا هائغف

 3 فيدخل لس نيب * سثكلاف غر كوقأ رادا

 اعلا يف دعد قل ملو دعد * اهرزيم للضطش عنق /

 رم هل لاقف ديرأ اب اهافش كبطاخال ىلا لزن” يف لاق ةجاح كل تيقبأ حرس نبا هللاقف هانغف

 أ كعم ماقملا تاطالىناملغو ىلقث ينمدقت دقو ةبعكلا اا عادو ديدأ ينأ الوا هل لاقف لَه هللا كرا

 نكلو ١ وطاب كل تيضر امل يم٠ ىلقث ناكولو حبصلا يندضفب 1 ا داو و

 هلق كا قات رك دو زادد ةئاونجاو لا اهءارش نافإ هلع ع دخالو ىمناخو هذه يتاح ذخ

 8 ن' داح 2

 م: ىلاغالا نم ريما اذه يفام ةيسن هجم

 تيس ع مص
 مراع جرحتلا الول رظن ىلو # ينه نم تصحملاب 0 هن

 رع تن اا نح بلا فا كلثدب  ةعيب حساصم اا را

 مئاهو سءش د.عامأو اهوبأ * لفونلامأ طوعلا وهم ةيع

 نبال هففو قحسان ع رضنلا يرحم يف هباسلاب و ليقث ديما ءاثغلاو ةعسر ينأ نر عع عسل

 باتكلا اذه نم عذاوم يف بدن دقو هنع رصنبلا يرحم يف ةبايسلاب ىلءر جييرس

 مو< ىلع نادقفش تبعت .* ا نيبلا بارغايالا

 موثمتناق ريط_نم كتمدع * يربخم تناءارفع ن٠ نيلابا

 يماشطا نع يطسولاب لمر حرس نبال ءانغلاو هريغل هبا ليقو حرذ نب سيقل رعشلا
 دك

 ا[ الا مار احلا نيرافزو: + .ةعلخ» لك قاب قا 0-5
 يضقير ةمعأ هتيأ واد لك امو" ىلا لح ركشلا» نا كرك

 ضلت دارو الأ ضد نكلو 4 الئاخ نأك امو سا ىل ةهوو
 رئاس عم توصلا اذه جرخأ دقو يعول لقت يناث رس نبال ءانغلاو يناملا ةليخت ينال رعشلا



 تل

 لا 0 0 ناعشن ص ناي وره نابونجيرمس ن ,أ ىلعو ةسام 4 هيّش وم ةلح هياعو هللاومو هنأ اعو

 ةيورتلاءوي ةك« ن ماوحر هن ةعه يمحاو سانلا راطعأل رع ناكو مهليه نسح ند نجح الا

 ه.>وهطيطاسف هياع تب ريخدق ين؟ فائم دبع يتب نه لحر لع وو ١ نوديرب رصعلا دعب

 8 ةقلأ نود ن نهاهيرا هد د نه تحر >2 لحب 19 رصباف رك عض تول يفاوو

 اهعر اوح اط لاف نحو كفا .. تناك. الأ رظف ٍبيجلا ىلع رمش فرشاف سم نه

 اود نكد هنع اهدئالوو يراوذلا | مرش من هللا ت ظشاوسأو تعف رف ةعيبر نان , رمح اذه

 همحام ىلا ةيراخلا نم رظن دو ىني هططاسفو هلزنم ىلا رع ىغهو تاخد ىح ةقلا فحس

 امف لاَقف هريحأم 8 اطامح ع ندو

 مراع 0 الول رظن يلو # يند ند بصحملاب اهلا ترظن

 العا [ تكالتدن 27 ةعرب حيباصم مأ نعكأ تلَقف

 مشاهو سعش دع اأو او 2 لفو 01 ام طرقلا ي ومد هديعلا

 مداوخلاو اهعاب أ لحم لع ع1 يأ موي فنحسلا اهلع دمو

 00 منك ام مغرلا ىلع * انا ادب دق 0 0 000

 وللا كك إلا نان 0 د قم 0 1 هش 0 ريضل

 2 ني تلاه 0 نايك * امف هظحان مارا تعداف كد

 ماو الا ال 0 نحف 0 3 ا اذا 2 ايدلا نياط

 رابغااو ماحزلا ةرثك عب 1 ىلايعتلا اخت د تكمل ىحي ابأاي جيرس نبال رع لاق مث

 ةنيدملا 00 0 3 ن0 ابط 00 ٍ نأكا 23 يل ل 3 -

 ارو ا و مصفف قع سل 2 3 0

 اواهعاق 5 كلو .هذا لاَدف همدخ ضع اعدق يديساي هللاو برط حرس نب ا لاق انورب 0

 تيكلاو لَ 0 5 را انيمرو اندربأ اذا تح تكلا لاك رك ميو ةرفس انل

 سك وهو قار ءلا قارطو ماعلا قنرطو ةنيدالا قرط لع قرشم ل نه لابمأ ةسمخ ىلع

 فدلأ جي رمد ن١ اقسا اماف أب ١ رمش و ناكأف هيلا | راصف كاد 26 نعد ردع تاغاو ديشم اش

 هلاق يذلا رعشلايف يناب هود جرسنبأ عقر انسأ اعلق جايا ىلا ورأت ذ مهو ينأب لعحو هرق

 ميكس نع ىلذإ تسسح دق هللا تا كا توصلا تحاصأب هب ك لود صن اي اكرلا عي 0

 ةعطق ترس نأ كلَقفر 3 كا تارمشلا, ف ا دقو هن وص عفر اوظم اذا ىح الياق نك

 دو حا لمت هناك وهف نآسم حرم يبرع قيتع سرف لع لجر نيالا. دلع فرت كلا

 مقدر نأ كيلع لبد !كوصلا تبحاصاي يدان مث هح رس سوب رق لع هلدز ىف سكلا 9

 نع هيمن لاك ديرب 15 نوط نو كالا



 1100 207 - يي نول

 ( ة)

 انيقلو يوولا نم تيقا اذام * يل ناقو نهتاربع نه نضيغ

 قحسالو لمرهيف اضيأدلو يماشهلاو جملا نبا نع يطسولب لوأل قت توصلا اذه جرس نبا نحل

 ءاطع هعمس ا.ملف لاق ضيرفلاو جيرمس نبا ىلا بسي يطسولب جزم هيفو ىطسواب ر 1 لمردقا

 راصو رعشلا اذهب الا هموي ةش ًادحأ ماكيال نأ 6 ةيج نأ خم ًاريدش ااطما برطضا

 راخالا نه ريح 58 مارح 010 نع الئاس هع ن“ ل اك ناكنف مارخلا ديحلا نم هناكم ىلا

 دواعب ملو برغملا ىلد تح توصلا اذه دشنيو يرخالا ىلع هيدي يدحا ترضي نآب الا هلا

 نع ق>سا نبا دامح ينثدح لاق ةمادق نب رفم> ( ينريخا ) هل ضرعت الو اذه دس حرس نب

 0 قحسا ينثدح لاق يدبزيلا دمحم نب لضفلا ينثدح لاق ىلع نب نسحلا ينربخاو هب ظ

 هك ىلا 0 لاق 1 لاق يتاكلا سنوي نع طايس نع عماج

 ,مراع جرحتلا الول ر 2 ل نم 'بصحلا اهلا ترن

 نبادعموةعسر ينأنب رمعجرخو سان اانةشسلا كلتيف كلما دبع نب ديزي جحو لاق حرس نبا هيفىف 3

 جاحلا نايقلتي الخ نقتاح اسباأ و نابيحتلاإ بضخ دقو جابسدلاب ناتسيلم اماتلحار هيو جرس

 تكلا لعاب ءيضي علاط رمقلاو ف رشم بتكملا' الدعف ىلالا رظأ نأ ناسا ناحجتو

 كار لجر هيلع عاط دقو الا همنتسي يف هينغي عفدناف ل كنوص ينتغ برس نبال رمع لاقو

 نأ ىلع نيع ةمعاو ما لاق توصاا اذه در نأ هللا كرعأ كنككأ لاق مث د شرق قع

 0 يفوقو نم كاع سالو دعا تدعناو تاما ناف كلذ نه لحأ نأ لاق امم نو 0

 0 ةعسر ينأ نب رم اذهو هللا كاح لاق مأ لاق حرس نبا تنأ هللاب هل لاف داع اءاق نو الو

 قاكع ال لاق كفن اك ا( 3ع دق ها كايفع تنأو هل لقف باطخلا ان هلل كامح لاق

 0 ل كلا بع نييفير هللاو لاقوجي رس نبا بضخف

 0 مو هيلا امهعفدف هماخو هتلح عزتذ هباكر لبقف هيااجيرس» نرحل راو ةمظعام ر هع هللا

 رم هاطعأف يب | 7-5 5500 نيده نا هل لاقو اهأبا داطعأت ر< ىلاجيرس نبا | ما هيله قع

 0 هللاو 1 2 لوكس اولدجو سانلا امهفرعف دح.لا ىلا اممف ادّدو رانيد ةناما

 ميكا كلذ هاسك كلأا دمعنب 4 نأ مهريخف امهعرم ن وابوه :اخو كلاا دنعنب ديزي

 حابصلا نب يلع يف ندح لاقدمس يفأ نب هللأ دع هب يندحو لاق اضن اظل رفح ريدا 5

 ريتك نوعا 2 ماوعالا نم لكي سر جح لاق يباكلا نبأ نع

 مهدأهلأس رف دوب دانح 0-1 ءارقش هل ةلغب ىلع سرس نب ديبع هعمو بهذم ا لحرلا

 هيفلوقي يذلاوه اذهدانجو هذ قوط هقنعف ىوكلا همس 2 نع ردح ناكو لاجخ نا

 جكس وص

 فرقت سعقلا راو قفرب هيلع * لتشاو فيسلا ذخ دان ت

 يهدم ساناانم اقلخ ندماعت الو 0 ي رطمع لحتاو ءاهدلا م

 00000 ا د نس توس دوجأ رع لع فيقخ قراملا مالغ روزرزال ءانغلا

 ا عا



 1 1 1 4 ل و 1 1 ل1 و ا هد لب كلا يكب اذن ابل هاو 7 كاس 00001 الا تالا طال قطا لالا عنب دمنا 1012 يار كك هاوي ط1

7 

 ( ذأ ظ

 وهو هساغا يف لخاد مويلا وه رعشب حان و سبق يب | ىلع "لعق

 )0 حاطبلا شي ١ رق ل5 لع عب او 3 حافسلا عوملا يدودح نيءاب

 ا - ّلهأ ح ويشن م ةعاج ينندحو عماج نبأ لاق هب بدام لو ناكف هنم كلذ سانا نسدعم باف

 0 3 عوصل نأ 0 رءشنا حرس نب | ىلا تشع هل مالسلا امماع نيسحلا تنب ةئكس نأ هون دح معا

 رعشااو تانغ يف لخاد ن آلا وهو هيف عاصف هب حان

 يتامحو يتداس ترفظ دقلف * يتاوما يعرك | كحبو ضرأإي

 نو عماج نبأ يف 0 لاق فئاطلاو ةنيدملاو 0 ا عسي ىلع نحمر ا 0 دنع كلذ هي:دقق

 لَر ف ةحام :| هلال نا ا كلا ديعدل لاقي اط 0 هلاتنع ة 4 5 نأ ادع تأ ىلا بأ
 ا

 هلع الم اع 0 ناكو ا هيلع ة هب أ 0 كا مساقلا 0 اهم ا 0 هل وط ةدم هملعل

 2 نبا حوت هب لإ هايدنا احوب كل حولا نأ كلملا دنع اهديع اط لاقث ةحاب :ا ىلع رده 0 ةيعص

 حوت ل هه اعنا لاقو ةدوطا ن 4 ةياغاا ُُق هحوت ناكف 3 00 هنصأق م لاق كاذ ن0 1 |

 ةيفنخلا نس ةاقو ريخ ف ىعو مايأ دعب هتاع ند حرسنبا قافأو ضيرغلا كلما دع بقل ضال ع

 مهضعب همدقو ما اولاق هحون سانلا زوج لهف لاق ةئيكس مالغ كلملا دبع اولاق هيلعحان نفل مهل لاقف
 || تنام ىنح حني ' ءاضلا ىلإ كدعَو حولا كارو مويلا كللذ دعب حونيال نا كد ا كيلع

 حبل مْ كلملا دع نبدي زي ىلع اهدعب حان مل ا ملعح اتق هيلا تنس>او هنع تذ>ادق تناكو ةبامح

 ينال ناكف هيلا و لإ كنف كد رانا ىلا 6 حرس نب لدا لاق كله َى َجَ> هدعل

 _ انيدح لاق ملدا 5 فتينولا 000 لقياك كلادخأن 0 ا 2 89 0 1

 1 5 طر لخلا ةهدودشم 0 0 هدب يفو ةخاصم 0 ا 00 يذ 0 نبا ف | حابر

 اقف كوم سانا هنا نك هلع تناراخ فكم الأ نانفاي ءاطخ هل لاقف تذلثك الك هي امدح
 حيرسنبا هل لاقف ةثيْلا ْ اغأ ملأ دفن هل لاق يتدا رحب يبعاو يناس يف وان نم سان || ىلعامو حيرسس نبا

 هل ا و هلاو هلع هللا ىلد هللا لودر باتا أ هتع نم قحك كلاذ

 انا امم كاسمالاب ينتسعا | 0 تتعهوس ناق وسلا قالا ل تعءمسام الا كءلع سس 9 هلاو هياع

 ناعفال هيلع نأ مع كاسمالاب ىء كعامسا دعل 6 ا 3ك ةينبلا هذه قو هللأب مسقأ 1 هيلع

 رير> رعشل ينال عفداف لق لاقو حرس نا ف ءاطع كلذ عمطاف كالذ
 همه وص

 لوحامنوازتي نيذلا نمتاواعلا نش ردو ايئاحلم»و كم عطابا نواري نقلا حاطلا شيرتو 1

 نيذلا ىهاوظلا شيرقو ةكم يشخأ نيب بعشلا نولزمي نيذلا مه حاطبلا شيرق ينارعالا نإ كم
 ترغلا نانل ها جاطبلا نش ةءامهمرك اواستلا حر دا.

 0 نا



 (ةك)

 5-0 0 تاقفراصتخالا م أ ةلاطالا بحنأ ىللاقف ءانغابسانلا قذحأ نم هلتلقف هنف يرام
 نأ ف 5 ٠ اتوصندحأ م د ||او كاكا هيلع رادو ىلاعت هللا قاخام لاق لاوس ىلع 0 يذلا

 هوانغ هنأ اذا ناك ادعم نأ كلذ ىلع كلذو ءانغلاب 4 0 م لح و نع هللا عاشالا ع رم

 نعود ناكل هع نك ضاوي تكردأ لاق هاب | يندب مهاربا ينربخأو لاق يجيرس مويلا انأ لاق

 1 0 ءائغ سانلا 00 هل ت تاقفدمعمو صن رغلاو 0 0 نبا ةعبرالا

 لانا تاءحأ تئش ناو كل و 0 نأ لاق كاذ 0ك ل 0 لاو م وف كينع

 لاق هظححح رفعح نب 3 2 قر ( 00 ناقل 1 ل 26 بلق لك نم قاخ هنآك لاق

 ةليأ ىلدوملا , مهار 0 00 داخن 5 0 :نلكاو ع يبأ ينربخأ قحسا ن : دامح لاو

 لاقف لاح رلان هم تاَقق ءاسنلا ْن مأ لاحرلا نه ىللاقت ءانغ نانا 0 كمدم | هنم ذخأ دقو

 11 يلق كارلا قا دن ”حالاغ ل 1 00 لاق مث عرس نبا لاق ءاسناانءو تلقزرخم نبا
 نيسحا نإ دع استرا لاق محملا ى 5 2 ؛ لد لاو ة هظحح ) ينربخأ ( يا هل يذل

 ا.ه دهح اكيرجلا ا 0 4# 00 5 ١ نطو هن نع هلأسأ م تعصم نبا

 امسعذف هتلحار ماطخ تدخلا دك ةللاو ٍنسحلا انا يل لاَتف كلذ نع ه آف هيلا 0 2

 أ ة معيل هنا هللاو لاَقف 0 ناسلعانب م تعج رق 2 6 اهتتنأو

 دو ءامدقلل ةيصعت عدبال نككلو هسان ىلع حرس قل لماحت دقلو حرس نبا نح 3

 سرا لقي ملو هريخ يف ةظحٍج هرك ذام 0 2 نع ربا اذه ىحي نب ىلع نب ىحانرب ا

 هال ع +ا نب دمحم قدصدقو ىحينب ىل لع لاق هريخ يف ةظح> لاقو قحسا ىلا نيل دل

 دقو قحما ن2 نيئحالان ما لا ىانلا 0 ينيذلاوامهربذ ل 152 00 املق

 ىحيينربخأو موَدعْوَأ اذه نينغملا خاشمو تامدقتملا زا , احيعلا نمي ذل يعل نم لق جير س نبأ نحخ 2

 قدس ءانغ ءادتيا نانولو# لاق ماشه نب ىف ىلع نب مه أرب نع قدئادونأو 1 لاق ىل لع نب |

 0 ع نو دحلا اعا < هدي ال يرطا تكلا ك2 يذلا

 صاغ لاملاو كالبأام نولوقي *
 7 1 1 1 ا ا

 2 توص || أله ةيءاسل "هد

 يه

 سس 9 ١

 نياك كنمدلايحاضو كيلع * سماغ لاملاو كالب ا ام نوقي
 نوكي فك عازتلا برالا ىلا * اورظناوينوا نال ,مهتاقف

 ل رك يات كورلا ةريلا هيف نأ ياعطاك ذو نئاندو ورع ن عرب لا اليقلرمجالا ءاَغ

 1 000 معا 0 اق ينالد.. 0 0 0

 0 تامو 0 5-00 31 3 50 3 سي وط دعب

 ةنيدملاب ةيقعنإ فرس هلعفاع ةكهريخادرو ييَح اروك ذم نكي و 0 ينغينا ليقناكو لاق ماشه



 ُثرخأ نب نيسح - ينأ نب نمحرلا دبع ع ةرامعن: لفوتنب ةملس لاقو قحسا لاق

 يبا نع ملا دنع نب دعا( قرح فائم دبع نب ل افون نيثرخلان ب صاع . نبا وأ لفون نب

 رضا نا ناصاعلا نإ ديعس نب هسنع نب هك | 0 لاق ينبدملا تدع

 2ك ةيكسم هج ساب ناكف عاصوةئس نيثاكو اس مح غلب لأ هينعيف(١) اطاسمدلارهاظ

 | جبر رمس نيب ناك لاق هنأ: ع لكلا نس( ل ةع> نبا هللا دبع ىلا امادقنم ناكو امنقم ىريام

 | عانقلا ل اعنمم الا ىلا ال ناكو مم سهل ناكف علصو بالا 4>و بقلب شمعأ د امنع

 3 نيو ماع افلح 1 رار نك ىلكلاوب ,| لاقو ههجو ىلع
 | ايص

 دبع ن ؛ ماشه ةفالخ يف تامو هنع هللا يذر نافع نب نامع ن نهز يف ىنغو سضقب عقويو الحسم

 نم اسرق ةإ< هربق نا رك ذو هيف كلذ لثم هم ىورت يوللا هشع نب 0 ناكو قحسأ لاق كللملا

 0 ديبع ناك لاق 00 طاف نع ىدعنب ميطا ينثدحو قحسا لاق عام نيا نان

 ا جيرح نبا تع.سيلذطا ةفرطينانب ةرامع لاق قحسا لاق ءانغ سانلا نسحأ ناكو 3كم لهأنم

 نع دايزنب مهار ,| يتئدحو قديبا لاقدتسا نري كلج هلاك م كم 3 جيرسنب ديبع لوقي

 نام ةفالخ يفينغوالوحن وكي ناعابي الولح لبق جير س نبا نيعيفناك لاقىىوزخلاةملسنب 5

 ناكو "يش نسحأ اهفنوكيف ةيكم ةح سباب ناكودت جيف علص#ل ناكو ديزي نب دملولالتق دهب تامو

 نعاني ورامف جيرس نب ا ناك ينيدملابوبأ وبأ لاق اكرت هون أ ناكو كلذ نم بضغي الوب ايلا هحو بقلب

 ا هل و> يريال تح ههحو ىلعةعا 8 لل 6 اذاناكو 000 ل عدذج يفب ىلو» نيك لا نم 8

 ينادحو قحسألاق ماذخلا امن تام ىلا ةتلع تناك ودوعلاب 0 ناك هنا ليقو بيض عقوي ناكو

 نم لوأ حرس نبا ناكو سسرفلا تاجع سل نو م 2 نيو ىلإ كرا لاق يأ

 بجحأف ةعكلا ءانم اريبزلا نبا مب مدق نيذلا مجعلا عم هآر هنأ كلذو كب ينرعلا ءانغلا ىلع هب برض

 قحسا لاق ساتلا قذحأ ناكف هب برضف يئانغ ىلع هب برضأ انأيرس نبا لاقف مهؤانغ كم لهأ

 ةقار تخأ 00 ني لقو ةار اط لاقي كطملا لآل ةالوم حرس نإ م اهنا عز اركذو

 ل عطشا دق رفعح نب هللادنع ةافو دعب حيرسس نبأ ناكو بلع ةح نب بلطملاينب ىلوم هنالبق مث 2

 اههو>وو شيرق ةداسن.٠ ناكو مو زخ يف زب دحأ بطنح نببلطملا نب هللادبع نب تلطملا نب مكحلا

 نبا ناكملاف نايلدمو 00 رفن ةعبرا ءانغلا لسا ل جحس٠ نب | نع هلم نا

 ١ كلذدب 0 ةرامع نب لفوت نب ةملس لاقو ق ةحعس |! لاق كلامو ديعم نايندملاو ذرحم ناو جرس

 نم رلادبع ن نب هللادبع هالوم نب ا ناتْح يف ءانغلاب 5 نبا هيف روش امو لا انحس ف 00

 نيردببال يي 2 كءاسن نيطالهللا وف ةفاكلاو مزعلا نصف كيلع يضذفذ مالغلا م ال لاق ناسح نأ نا

اق هيلع تب عاعألاو هب تمح
ف ناكو ةيرملا نب ماشه ت تا قحسأ ل

 ا "اق ءانغلاب ١ املاع ناكو ع د

 | جسوكلالاح غاي لو ضراعلا فيلا وا الصأ هل ةمحلال ع 2 00 ريكلا 8 01(
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 الع اذا يشاولا حشاكلا ةلاقم #* تملع دق بيغلاب امب تعطا ناام

 اللز يل ىغ دق ةنا يري -دقو #*“ هتطتءلس اهق هعجرال يفا

 وضل نب بييخو يرهوؤلازي غلا دبع ع نب دمحأ ( ينربخا ٠) راق را ل رام يع ضو

 2 متر لاق يحي نب دم انريخأ لاق ةبشنب رمع انثدح اولاق نايزرم 0 ١ دمحو

 اف عا 22 تايبآا لق ىل لاقف شب رغأا قانأ ايرلا تنام اك ينبسلا ريثك نب ريثك يتثدح لاق]

 اقف ايرلا ىلع

 تت
 انلاحكت 3 ا 0 7 1 كلام نيعاب الأ

 ان ويعلا 5 هلثم كوحشف * اودفم نكن 1 3

 تاكطاو تك اىكو ورع نع وسواء لؤالا ليقثلا فيقح نم اكل قتنلا نيف شي ردلا ىغ
 || ديعسن رامخلا كد لاق 1 ن ريب زل | ا لي نق يباهملا رصن نب كنخ ( قو مه ريغو ظ

 رعص نب هللاذدع ن ؛ ةملعلا نعءدهدح نع هسبأ نعهللادب ءينأ نب بوقعي نب مأرب ينثدح لاق قحبات

 املع هلَمع بهذف ةروض هللا قاذ ل طا ةطرشت اع أ ىلا فاؤوطلا ىف رظن ةعيبر يلا نب رمع ن ل

 ايف لاقف هبجت يف اهلكو
 . هتسوص

 خححرلا بحست نمم تنك يتتيلي * اهرشنو الازذأ ضلت جرا

 حوش ةربخغم اهنود ع * انحرطتقاليذ اني رخم اك

 حور انا تسمأ ام كلذ تابه #2 و مكر ينأ

 مراتى ءااذلا تفدش تل ل ب # امنوكيىق ادا

 0 لاو موصقلا اجناتيقب ضرأ * اطزتمنود ىمع تاب ىدحا
 ١ ]| ىلا الاوكشأ ' هللا ؤالكتلاقف هل وقديلع ركشسهناف كحو زاهيرك ذا اكلك تق شه رمش ارخاف

 هلع ادت نم ّضدلا ب رضف حرا ماعط 12ج ف كال يمسايدون ن راك نا موللا تلاق مث هللا

 كلذ نمتاموةنمروو يدف اهم نصغ هثدشن خر ملأ تفصعق ةماسإ رتاساف لزيف خر تبهف سرف

 7 هيسلو م نا را ا

 ينأو هيبأن ءيلكلا نبا رك وفات لفوت ىب كوم ىف 4 انأ قكإو ضرس نب هللا دنع وه

 رمعانت دح لاق يره وما ريزعلا دبع 00 تلطلا 0 تو ل ىلوم هنا نكس

 ) 5 0 هلو 6 ١ ينل ىلوم 0 لاق ناَع 2 2 ندم 1 لاق ةيش نب

 لاق جب رمس نبل" نَع يوهللا ُ ةشع ان ندا تل لاق 57 نك ا ندا ع ىحي نب نيسحلا

 ش ىعاشلا لوش ذاع ىنب و

 داسف ىلا يذئاعلا حاصو * يذئاع كناف حاصت ناف
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 تسل وص

 الاحأ نيتضورلاب الحو * الالطالا الئاس ”نيحاب

 الاؤس نر نأ نييابلاب * يوريو

 الايعاكررايدلا موسريف د يديح ةبايصلا الو هافسو

 الالط جاعتلا اهفتدجأو 23 ايثلالا ن م(١)تر قام دعت

 ا مما نمل ل 5 مح هيفو قحسأ ن نع رصنلا يرحم يف قلطم فيقخ 6 نال ءانغلا

 ا ا:ط ناجح دل هذ نا 0 ا رك دو هه رط رى مل ان ةعئاع نبال هذ نأ دو راند نا 6 دو هيناغأ

 ١ انثدحلاق نانز ران: فاخ نب لع ) ا ) يلع س واب ل 0 ليش قحسال هنف شراح لاقودسحم و

 | اير كا تي 0 , ال 1 || 07-2 نأ ن 3 0-5 ا 1

 2 ءاف هيلع 526 0 هن 0 00 ل 0 0 0 ١

 هتنشمو ا ايلا 4و رعف ةمراب 0 قى ا كك يشم وهمالغ ىلا هعفدو هس رو نع 0

 ايزثلا تكبف يبو رذتعافهنع ايزثلا غابام ىلع هتتاعو هلاح نع هتلأسو هيلع تيل 0

 "الب , وطاكبو ابعدومت ر حفلا خواط تو ىلا ا دا لس 2 3 كشو عم باتءااتقو اذه س 2

 لوش ا اع 3 مخ هرمصل مهعتأ مت َ ”نواحرب مو مهلا رظني تفقوو هسرف 0 ماقو

 "اعفام 0 هلح ن فاح نع * اللطلا ريختسل او ىحاصاب

 اللمتحاف نييلا 3 ا نا عده تففو نا ان نس ءالاب لاَقف

 الح زمسيع يداح ثدي رحفلايف * م-ميار ١ يونا 0 و

 الص امهب تاوتساونيبلا فتاوه . تحرص دقو مهم انفقو امل
 العف يذلا ضمب ىف ةنيمول هللا < اينع ىال تااتداداح تدص
 يمتساو ا اع هيمدحو

 هل ةاشولا لاقام نا يري تح

 يظفتحاو لزطاك هب هلفوعو

 الر نيدو كرد
 الق احح ال هندل انف

 الحرلا ىضغت نأ ةيدعم ضعب ف

 الذعلا 0 م يذلا يآ تال

 لذ ا ن د تلاع

 الزه نم بالا يذ ىلع نحمي سيلو
 اللعلا مدعل 0 اها يرا دقو

 الع نأ رسغ ادإوف داؤذلا الو « هنياض نماألا اثار

 هظفح هللاو هب يدع ناف

 هتصش تلك وأ تتغا ابدع و

 اهرذع الالخي هب تدارا اذه 260

 ال  يتءاجاذا: هبا تنتع.امف * هل تينا. كاف ىذلا كيدحلا اهأ

 0 هناويد يفو تاردقأ 3
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 بارحلا ةير. مام *: لق نأ املعاف ىليلداي

 اهنمو ورمع نع ىطسولاب ليقث يفان حيرس نبال ءانغلا

 كتهسوص
 بتاذَع طوس يلع نورك * اكلم 5 الاتق ينيلتقا

 باحعساا لالخ نم نفقا يف * يدلح :قتة< اعاع مح 0

 اهنهمو رمع نع رصنلاب لقت“ ينا' ضدرغلل ءانغلا |
 «٠ ' وص

 بايزلا تا لولا بحأ يبام لعبا يبحاص ىل لاق
 بارشلا دربت عئمام اذا ء * 8 00

 امو قدحسا نع يلع س ولا ىرخحم يف قاطم لمر كلام ءانغلا

 تس وم
 باحسو ةنحد نه تزرب * ا1 سءشلا ةجمب نءينت 0 ذا

 تام "نم لتاقلام يتحمم # امتعد ذأ لفون ما تةهرا

 باطآلا وأ ت تااقيناعد نم 2# تلاقف ىبحا اطل تااق نيح

 2 قحتاو ' كو 8 0 را د ضرما اعلا

 ليحرلا دنععادولا ةادغتل * اق ىلا احم م 1

 ٍلياَخو ايلاخ سفنلاا ينهو * يم تن هل كك وق اهرالل

 يطسولاب لهرفيفخ جيرس نبال هيفو قحسأ نع رصنإلا ىرجم يف قاط» ليقث زرحم نبال ءانغلا

 1 امو ورع ع

 ةتس
 بح اد امم بلقلاف * 1 نيبلا و اومعز

 اقر نال كلغ ولك « تيدا اه وكشأو ركشت
 ا را اج لانا تلح و #* مهيب اوعطق دقل اوفلح

 اهنمو يطسولاب لقت فيفخ ضيرغلل ءانغلا |

 كس وص
 اتعَكتتاَو ولو يشعوال 36 تلف و يرارمضاهسارتولف

 2 اللمو اكسو تينا. © يريغ ةدوكا ثريا نيح
 ال 6-5 نكت+ل اقر ط 00 ريخذا كاندحو د

 اذكو يماشطا نع ليش فيفذ حرس ن 3 هقو ورم نع يطسوااب قال 5 لمر كلام ءانشلا |
١ 

 0-00 كلام . ند موق شمل دقو حلف نع ريناد هور |

 ملم . ١ د م اج 02و وح يت تم 15 120232 و يسد
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 تاثم مث اديدش ءاكب تكب ةيارق املف اهلأ هب ثَو هنستحو ةقلشو ةهوق يف ةشكو

 عئاض هللا ظفحيمل نأ وه نمو * هسفنب لقت_بال نم يفت

 لوقت هيلا تكد
 زيتعو كممو زؤفاكب همأ *< ةلثف ىاتلاد ري تانك انآ
 صهوحو فاضتوقالانمدقع * ةطابرو ةنهوق ةساطرقو

 يرك ذوةكب يعاين لاط دقل * ةيحن كلا ينمهردح: فو

 رعسمْن زل |نمسص ماه ىلا * هداؤف مام نم هناونعو
 نكلو كلذ ىلع لذي فءضم ةرعشو عونضطم دع ريذلا ادَهَو ( باتكلا اذه فلئوم لاق )

 تجرف اهقلطوأ ل ايمسابنع يلف لاك ةرتخ رك 5 نمو دئاف ىلوم دحش وبا لاق يلإ عقو 0

 زيزعلا دبع تنب نيثلا م ا شم انيف اماع نيد يف قثمدب ةفيلخ وهو كالملا دبع نب ديلولا ىلا

 اماع 0 نيد ءاضق يف د بلطأ ىنتءاح ايرثلا ت تااةفدذه نه لاقف دياولا املع لخد ذا ناو م نبا

 همحري هنأ امأ عن تلاق ًائيش كل نير رين 1 يورا كاف ديلولا اهياع لبقأف اط تاوحو

 هلوق 00 رعشلا فدفع ًاقيفع ناك هلنأ

 6 كس وص
 احا واوا مالسلا عجز نسيب ول نييلتلاب مسرلا ىلعام
 اناس نيجألا ند ىدمادقت ف اطلاق ءريعحلا .يذ رضقلاف

 انانرلا نأ تاما تح يضدلاّيناو تايرلا ئوب يداوف كا

 اناهو ةمدن نمل يرهاط 2 قديط يح ها ىرأ ةقالكذ
 اناسحالا ت0 ظفاح #* تارفخ ايراو> اناسحو

 انارظلا(١)ماوملاب نيغبب نعي#_تيالو ثيدحلايف ف ا

 تدر نا ردنا ابربلا رددتل اه لاق نيتبلامأب ديلولا الخ املف تدارأاع را اهن وا
 ةيبارعا يعأ 3 ىل تضع هباط تقرع امل :يتا لاقل تااق رمح ر ىدشن الع اهدا ذأ

 ءانفلا * ىدملا ةعذج ني رك نإ كارلا ن2 د ردا 0 ناولسو ديلولا مأ ّ
 رتولا قؤلطال يقم فيف> حملا نأ نب كلاخ كلما دع نب دنلولا انرلا امدعنأ تلا تاسبالا يف

 ةبايشلاب ليش فيف> مها ربالاهفو رضنيلا يرحم يف رصنخلاب ليعمل | مفورصتلا ير

 يطسولاب لمر فيفخ جحسم نبال اهف نا ندح رك دو قدح نع ا

 ينأ نب رمع راعشأ نم ةيف ىذي امتو يطسؤلاب لب فيفخ اهف رخو الدوا هلا قار
 ٠ : ىلوسو ند اطوأ ىلا ةديصفلا نع ايرثلا يف طاق ىلا ةعمر

 تتسوضص

 بالا, دئالو ينود لاح * يباق نجح اذا تحت دو

 سوماق ها تاماه عما عمجو ماهبو كرحو مب ةعمج رقبلاو زعملاو ناضل 2 ةمبلاو قلل



 (ةيمز

 آ 0 نءاسلف كلغ مال كلل تاهولا ةبالو كلاي“ كءاذن تلح هلناقو ثرحلا هال ءاغ
 نعو ةنع ثرمجلا رسكناف لاق نوكت اهارت نمو لاق ى 1 اماو لاقف يكب كرت يصاهو اهتددهنو

 دودو م نع ميعاربا نب قحسا ؛ نع نافه وبأ ين *د> لاق طاص نب ىلع «ييحار هولا

 لاق ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يبأنب ,|ىم را( ينر>أو) قججسالاق اذكه دئاف يلوم ديعس قو 1

 د قحسأ ن ١ دلع انا هاآورو ةرامع نب دمحم نإ نيل نع ديعس نب رفم> ينثدح

 جورب ' اولاق دئاف يلوم ديع- ل ركذي مو ىرمملا ةديبع ينأ ل 1 ا ردعح نع

 نم رلا دبع نب ليهس ضيبالا وبأ اهحوز لب ريبزلا ناقو ايربلا ناوسمم نيزيزعلا دبع نب ليوس ِ

 كانه ناك هنال زيزعلا دبع نب ليهس لاق نم لوق باوصلاو رصمب وهو هيلا تلم فوع نبا ظ

 رمع لاقف عضوم كانه نمحرلا دبع نب ليهسا نكي لو هلْزنم
 ٠49 / ا

 كال نك كلئرع 1 انذلأ: مكمل اجا
 (؟)ناعلقتسا!ذ[ليهشو * تلقتساام !ذا ٠ ةماش يه

 ةديصقلا هذهل 3 و رصنبلاب ليقثث يناث سا.علا نيهللا دا هقو رمصتبلاب ليقث فين> ضيرغلل ءانغلا

 ناك رلا ضاس مانام دعب * ينانعدق ىذلاق ةراطل' هيأ

 نا 2 لا صح < للدزه حجرات نك ذات
 نبأ مايك عا ع ىميتلا نمحر لا دبع نب دش نع ينالغلا 5 يتابزلا رك دو

 قف ىوولا ايرثلا ىلع لأ دق ةعيبد يب نب رمع ناك لاق يموزخملا دلاخ نب هم نع ناملس

 وهوايرثلا تحوزوهل ضرع ل يف نعلا ىلا رمح را نب ةدعسم نأ مث اهاهأ ىلع كلذ

 لاقف رمد» ىلإ اهحورخو اهجيوزت هغليف بئاغ
 لل انك كا كرع ع اليس (رلا كما انا

 اهبلابتكف ةئيدملا ىلا راس نأ ىلع قولا هل مث اهربخ يف لاقو تايبالا ركذو

 ديك هلو باتك * يدلب ا
 لانك اريك“

 دكلاورحسلانيبق * وشلا بيط هقرؤي
 درقنم تارا نم

 كلي 4ع حسك و د دبس هلق 0

 ديلا ملا وهو ةروك ذملا ةأرملا لعتحم ايرثلاناف ةفيطل ةيروت ليهسو ايرثلا نيب هل كح. )١(.

 ةيروت نسحأ هذهو دا أمه عمج نم ىلع راكنالا نم غلبيل نيصخشلا نع نيمجتلاب يرو نا

 بدالا ةناز> ها نيمدقتملا رعش يف تعقو ظ

 7 نرحل 17 ايش ركز
 "نيك تلا #

23-7 5 



 (مخذ)

 ناو انأأي كل هللا ر ةغا قت دع يبأ نبا هل لاق ينءالل فكَف ةعبر نأ سس نيبو كذب رادام

 0 . ثرملا كحشق شفا ل اول 0 هاك 35 5 يربدب ةعسر د نإ

 7 0 هتضرتعاف هيلع تراغ أ سعا نا هرب ّق بتدصو ري نع ده 0 رك 0 نا

 نسحلا ينأو ييسملا هللا 5 ع 3 نع ىلدوملا قدا ) 00 ( اندوساف هيك 3 تبرصا اهدي

 ايرم || 56 رشا 1 لصوتو هحاص ناك هل قا لص 0 امون اب ارم ثا يأ هنأ ىنئادملا

 ًاعشدنع نها الواي فنحأ ا هنأ ط لاو ثحدحر و هيحاص تار هيلا ع 1! تدأ 0 00

 انك ماط هج هّتنبرمضف ه. هيلا م رصعلا ني داص ١ يف نك“ ح كاد دا ءاسلا ناكو كيدعذفو قل ١

 انتدثق هل اطو 8 رصلا مدقق اطقس نأ فاخو أةهعلش نأ تداكو نأ ءاعلا هيتش متاوخلا تاضاق ا

 هربد هغأب دقو هودع ناكو كالدب هريعل يفا: كلا 0 لاق انذوساو

 ننام رع فارق انكحا - امريكا لال ما كاست داع

 ساكلاةمدص-' رش طمس وأ ملام 1 2 ان 2 ّآ ند ة

 كناف كليو بهذإ مهذإ رمع هل لاقف نيتيبلا نيذه هدكنأف ًاموب 00 نيزْللا هيقلو لاق

 لوش نأ نسحنال

 د 0 تفشو دك كب ا رم ادع تيل

 كاس ال نم زر >املااعا د هد او 00 تديتساو

 عيبصالا هذهيف لمر تم فحخو 3 00 ل ىرحت يف رمصصتخلاب لمر رعشلا اذهيف 2 نادل

 0 و 0 نما ن ع ل يفان مت ماشا ا نع لوا ليقث كلاكاو يملا تأ 2-1 ا اذهو

 باه نه راداب يماسأ# ن ع هيف 0 هعيص يللا ى أ لب مرلا فيفخ قراخم ن ع ءالاع || يبأنإ

 أيرعا| نا نا روك ذملا هلاحر نء يبدوملا قدا ن ع نافع 2 0 لاق حاص نب 0 ناد>)

 هقرطدق ثرألا ءاخأ تفداصف هل ركذ يذلا تقولا يف تءا كور ةعسر نأ ن رع تدعاو

 هيلعاهسش تل ايرئلاب الا رعشنا 1 هب وكب ةه>و يطغو 3 مانودل ةحاح يفهب هحوو 0

 معروض ةصقلاب تمل املاك هلل 01 أ قا تدسأف يف ء يب نعأ لوش لعج وهن اق هش

 كيلع 0 أ دقو ادبأ قا || ع هللا وامأ لاقوا 2 ا مغاف اهرب ترد م مح

 ناورلا و ع ءاللعلا فا يم رألا ةصقلا هل و هللأ ةنعأ ا ماعو كيلع ثرحلا' هل لاقف

 نإ ىف هلا صفح نإ ١ نامع نع 6 نا ع هدنع ةقثلا 2 ع ىئنرلا قدسا ن , بوقعل 0 ا

 اهريخ رمع غلبف هيف لاقو قحسا هر 0 يذلا نإ 52- 0 3 ا واو هللأ دبع نب ثرحلا

 يغ ل اذو 4 3 ةدحاولا ب رجلا. نم هقرفتملا 50 نو طقلا ٠ ند برض بتاتكك ءانطا )000(

 برمعلا هلا 1 نه ار ها 5-5 رع نءودببا لوأ

 ( لالالا - 15



 7 (م)

 ةلمر يف هلوق هدشنت تلق كلا هتمثحتام باو
 نإ رانا رد ءوص #7 هن رح دقو اهدرب 2و

 اهي تلاق هلع يربال ضار 2ك وه امو ت علاق 00 || لئلا ىنيلغت نا عا هيلا هللأب كذعا لاقف

 0 ىلع لصي !ا 16 راما نا لاق ءاشن

 يزثلا دنع نم لاق كلذ ىنأو لاق يتلسرأ تح نم لاق تلفأ نيأ نم هل لاقف رمت ينأف 1كم مدق

 هرعت 0 ىحي نب ن 2 2 6نرحار كلا كنعاضرلا ا ا

 لاقف مالسلا ميلع ىلع نت ناسح نإ نسح دنع كلامو ساو وةشناع نبا 0 1ك ةيامع نب ت 2

 ع كل لوقأ هل س ماد ح هل لاقف هبجحب لف هنع كيف ايلا كاس ١ يناغ ةشئاع نبال ن ا

 هدنعاع كنءدوجأ قيتعيبأ نبا هللاو هلك ري كما كحو كالام نسا هل لاَقف 0 هسحن الف

 تنأو هتلاسر يدأ ين 2 ايلا ون ىضُف املا كلوسرانأ ةعيبر ىأ نا لاق 21 اذه 0 0 هنأق

 هوقأنغأنيتو ها يأكل 50 7 11 تل طرح بهذا مهل لاف 5 4.ثغل نأ 02 0570

 مو.طاىنترتعاو طا قئءاض * ىلاف ايز ريلا ىلا ىلوسر نم

 ماو نحو ينناو ا * مامسم يننا هللا ىلع :

 باتكلاواه رح ماعرذتقذ * ىنافايزلا ىلا ىلوسر نم . هلوق ما

 اذ يمت كتل الؤا ن.حلا هل لاقف اهانفف انل امي امنفف رفعج ابأ نظلا كب انأسأ نسحلا هل لاقف
 ع

 0-2 يعرحلا ( انربخأ ١ هموب ةيقب اهددري لزب ملو لاق هللاو تيا كل لعل تنحا كلان

 ةعربر ينأ نب زعدفما لاق هنأ 5 2 لا قحسا ير ب وقعل ى لو لاق ربب زلا 0 لاو ءاللعلا

 هلوق قيتع يلا نبا
 انمقَتلا موب عالتلا لع د# امش ايرعال نععلا 2 م

 85 - | 2 .٠

 1 هلوق ىل غلب املف

 انيدتعاواشاخ» انددرنأ * انماظدقا محال - تلاق م

 0 دا 4 قت 1 . يبأ نإ ا 5 6 0-00 انادطا 7 0 لاق

 قيد اة ا 2 د املف

 رجا الاف اهدع لاع ٠ نس »+ ررع هاا اعلا 1

 ف 5 ىلا لد امل
 انيضتقاو ايدل ءاضق يف * اعاتا ريثع كاذكانتكفف

 هلوق ىلا غلب املف ًاحببق هللا كف ع الف هايا اهتيضتقا الو ةضف الو ايهذ اهتيضقام هللاو امأ لاق 3

 ا دقام هس هللا ع #2 ه2 م : 1

 باطخلا|انأأي د كدعب اهداف كم نود 1-5 نكلو ريسفتلا درو ءاق عامان قلعلدبيل 501 3 لاو

 دال دق لاقف قيتَع نأ نب هلا نك 1| ام لاق دم انأي ءافعلا كدعب اهلع لب. رمع هل لاقف
 ا

 لنوسد د ا نرخغ ب نكح دب فتن وو الدقة 211 هم

 1 د ا للملا 1 ِء



 ( ماب ز

 ينأنبالاقف امككيالف اهحالصال ليحلا هل بلطت تناكف لفونمأىضرارمع ناكدقو فئاطلا 3 ر

 كيلا ارذتم» هنحي مل بذي كل افرتعم هب كنتخ كيلا ةئيدملا نمر فسلا ينهشح دقرمح اذه ايرثلل قي

 نسل بلاق . نواعفيالام نولوَعب نيذلا ءارعشلا نمهناف دادرتلاو دادعتلا ن«ينيعدف كيلا هند ا

 ءايأ فرم 01 0 يأ نب 1 رف ةكم ىلا انرركو هاخاو ةعاو حاص

 نم لواقلام قدم * اهعدذا لفوت مأ تقهر ا ش

 ل 5 تلاقف يبيحأ ا ت تلاق نيح

 : ٍباوثلا نسح نوجريلاجر# يبلاكءاعدلا دنع تب اجستساف

 لفوتما: نع نع تلو لاق تاك ااه ردعل ا ل 005 ا نالالا لوما سار ريبزلا لاق |

 باوثلا ندح نوجحري لاحر يلا * هلوق نع هنلاسو ايرثلا نب ث را ن هللا ديعدلو مآ لاقف

 انثدحت لاق رصن نب بخ ( يريخاو )كبل كيبل تلاقف مرج لا لشي 3 ةباتلا يف تررك لاقف

 بسصيالف ةعاق ىعو.ءام ةرح اهلع بعت ايرتلا تناك لاق نيكملا نضع أ ةيع نعزاك نب عزل

 اندح لاق همر انثدح لاق رصن نب بييح يرحأو اهم زيح مظع نس "يش هنماه .ذشن ىهاظ

 يبأ نبا خانأ ان هيف لاقوريزلا هرك ذاعأوحم ل عم اذ_ه ايرئلاربخ ىحم نإ دع ناو

 نبا تلاقفرعشلا اهدشناو ةعيبر ينأ نب رمح لوسرانأ لاق كتجاحام هيلا ت اسوأ ايرثلا بايب قرتع

 يأن ىلا اجاررك مب لوتو ندا | ام لاقف اب لزئاف تيعتدقو لغشيف نحنو غراف ةعسر نإ

 نب بوقعي يدح لاق رامع نب هللا. 00 دما ( ينادح () امهند 00 ريكا مرح كة ةعمر

 نيسحلادهب 0 يما م هاربأ نبهللادبغى ينادح لاق يزتعلا قحسا 5 . مهاربا ينتدح لاق محل

 نب نضزمرع را سدنملال سرطان ا ما سا نغنا

 قيتعو ا نبا ىلع لزف ةئيدملا ةعسر ىنا نب ردع مدق |ولاق نار.ع نيزيزعلا دنع نب حافأ نب رم ل

 هوأ لاق ىت اك! املت ركب يلأ ننحرلا دعب هللا دعوهو

 تاَتكْلاو اهرحيب اعزذ تعض 8 قاف ءانرم ىلا, وسر نم

 وهو بيصتم م ىلصملاب نك اذا تح جرشت ىريغ كاذاهخأب:نارح ىل كول لك قرع نا نإ لاك
 نبايي اه لوقت لاق كاذامو لاق من لاعاعس دان ىلا عدوتا لاق كيبل لاق نجسحم ابآي لاقف فقاو
 تاقف ائيشاهباا 1 ىل تاقف يف تور كنا قيدصلا

 ريدج كنم مزعلا نحمي تنأو * روبد تنأو يماس نع ءريصتأ

 نطا زاجلا وح قرات ةيادتلا طال قاخأ موتدكو

 اعالضأ قرفت نأ تداك ةرفز ترفرف ةلاسرلا اهابأف ةيرسقلا اهلاقي ةيرقيف يو ىماسب رف لآ

 قع نآلا كيس ناو ةتامر نسحأ كباوج نكي ل نا رخ هل كولم لك قع ينأ نا لاق
 لاقف رأت لزاكنم رغضا الوسر دحو امأ هل اقف باتكلا غابأف ايرثلا ىلا يض“ مث ابار ُْغراصو

 هعسب ر يأ نبا ,لوسرانأ اه اهل لاقف هريخ يف ريبزاا لاقو تلعفف هنعىذرت نا ا لوسرب نذاتسسا

 اه لاق كتنامأ . نع هللا ىدا تلاق ةلاسرلا هذه عييضت نا تنشخ اهل لاقو تايبالا اهدشناو كيلا



 (م5)

 يد يل رمتيو ميقي ردع قاكو جملا مايآ يف كج رخو رادلاو ةغبضلا تعابش ةبرغ هيف ان يذلا
 جابيدلاو عوطقلا املع ءانخلاب ةبوضخلا بئاجنلا 527 يثولا للحلا كلت سبابو ىلو ةدعقلا

 ىناتيو سم ىلا تاندملا ىتاتيو تامر قرع 2 نيبو هدب اف تايقا رعلا يتليبو هنل ليسو

 0 | ماداعأ 3 | كب رج 0 0 هو 0 تايفا رعلل 7 00 ديدكلا ىلا تاسماشلا

 نم 0 تاق ناش كيذل 0 00 0 لاق مه و نمو مث نم ماعلا اك
 َت رظناملف كدعضو أندلي ىلا انلحرو لصالا ىلا ا ةكف أ اشنملاو لسالا امأف قار ءلا 5-7

 داوس تلاق 0 ميولاق ة هعدر يأ نار مع نلف ان نهو لاق كان دق تااق هيثشا داوس ىلا

 وق اَمااف شيقل الإ تسل“ ىلا كتئيسو كيت
 انيملاعلا كلاّؤس دما 7 تااقو تدصف مك ا نم تلق

 ايف للك رع انزئال تير كراملف لاق هل تدلوواهجوزت ينج اعز لو رف تاسالطت 3و
 8 2 ٠

 تاتكلاواه رج وباع مذ تقض .. ينافايرثلا ىلإ ىلوسسر نه

 يناصتغا 7 اذام اف * ىلقع كسملا ةحاجم ىنابلس

 باشلا ءام نيدخلا مبدأ يف 3 2 ا 3 ينو

 بارا 1 | ىعاوك سمح ني د يداه ةاهملا 5 ا

 تارتلاو ايطلعاو رطقلا دادع_ + (00) 0 تلقا 2 اولاق م :

 يمرملا ( ينربخأ ) كلام هنأ 0 نع رمح اا لوأ ل ا نال اا

 لوا 5-5 ةطاق كو عقاد ١ ري نمؤم يف 2 2 راكب 5 ريا 2-5 لاق ءالعلا ينأ ن 3

 00 نع ينأ "نبا هنأ لاق قيتع ينأ نإ كيا ا اف

 باتكلاو اهرجياعرذ تقش #* يناف ايرثلا ىلا يلوسر نم

 ضو اهب 0 ا 1 هللأو رحال هول ىودار 1 يايا قيتع ينأ نا لاقف

 يرتك اف امورك هرف 5 مهتراه ذل نكن مل ركب نب ليدلا ينب نم موق ىل ءاخل هعم تضونو

 . هل رك اه ينعدوأ مهعضوتسا هل د تاقف مل ىلغأو نيتلحاو مهم

 كلفني د شازيسرادفىرخالا د ماب كر ماركلا قالخأ نم سل ساكملا نأ تملع

 ١ 1 مز الهموم اضفت نأ دولا لح 0 د ردي راع نات كيه لع دبا
 مو هيلع مسو هيلا جر 2: هيابرمع ىلع قدف نير < ريغ اليل ةكم انمدقف ايزئلاو رمح نيب عدصلا مت نا

 ا ل رت هع لاش ئدلا كلوسسراناف ايذلا نيبو كح ل نكران هل لاقف ةتلحار نع كر

 ديلا اه دلتم لير ةلع يلع عا يرجاج احا تاقاربب كلق ىسوايكتن| يأ رخب هلا

, 



 ىلع دز مو زاغ قفشأ 2

 ند 3 5ك لان

 (مه)

 يلا هندديصق يق هلوق وهو كلذ ىلع

 لآ وح! ل اه املا تا #2 لالطأ .

 اهوا

 تس وت
 ع 2 و لا

 ىنم رصنأ تناق' لمات م

 ا
 كح

 لاما نه مهغلاب 0 له

 ا

 ت7 3

 0 اناح تنك 0

 يناف ايزثلا ىلا يلوسر نم
 اهفام م د 0 اهذهوا 5-5 ا ع 0 هلوق قل يبأ نا خابف

 00 اه ردم اعرذ تقض #*

« 

 د

 لانع ع غع تاطاقه # اعأ مس ا نأف

 لاش الاب 0 مداور زر اع 7 ديدكلا| تادراو

 ذل ني فوا تاكلا مد 1ع نع نمصلا كيا

 للاتعا اهلا ليل
 يماشظا نك ذو نسنونو ورع نع ىطسولا له تينح كوالا ةناسالا هولا ىف 2 ١

 | ربح مو ءانغلا ن

 1 هللا دنع تعصو لاق 3 روش 2 اه 1 يتلا ةلمر ربي ام كل أ.ه قيتع يأ نا حالصا 1

 رمعم ل هللا كيبع نء رمح اهحوزت و مسا ة هس حلا هئظع هح ولا ةمهح ةلمر تاكو هريخ يف

 عم ج راوخلا ةيراحم يف تاعذ ةغئاعل اموب لاف امج , هد هللا دنع نب ةحلط تا ةشئاع جوزو

 ىسانلا م ل رعأ 5 ةشئاع هلت |اَقف 000 هتعا دش ط 1 اذنك دو انك كبيدف يبأ

 تمدقأو ةلمر تساتح | موب تاك وه امو لاق هن 00 مولا أذه ن٠ مظعأوه موب كلف رعأو

 ةعيبو يآ تب رمت لوو ايرثلا غلب ١1 لاق قحسا نب ب اوقع يبدحو توءصم لاق 2 يح و ىف اع

 ام رظانل ع يدل ردب رون ع 0202 الحو

 نع ىثايرلا نع 3 نم نأ ن 1 ةلمر دعب اهل هتفصن ءانس> عفترت وأ هبذك أم 0
 لع نم اهدل ناك حت ىن . نم ةًايباق ع هلاق رعشلا اذهنا تا نإ نع 5

 يو اهرا لت سال

 ةكمو فئئاطلاب هل ةعيبض: عاق كك تشأال لاو شووق كاسي لعق اك ارد ولو اهو 2

 كانه عاتبأو اهب ماقأف ةرصبلا ىلا هتنبإب لحرو

2 

 يبا نبرمع مع بديشستف ترك دقو

 تامو اهامز 5 ءاسن لي نم ةتئبأ تاقناو ةعيض :

 تلاقف الخاد اهيلع الو ادعس م يل تدعو دلو تا ك6 ع ا 5 20

| 

 دابلا ١ 6 هيف تقأال هللاو مرجال ت تااَقف ا والا يا ند ع نك ءادوس اهل ةيادلا

 روس يس صواب 7 212 7 ل ار 7و مس هس دم م ست سل ل د سمسا



 دونا 0 لا

 (م50

 اهف لاقفةيعازلا ف لخ نبهللا دبع تنب ةلمر تجح لاق كلذ ينأو لاق
 ٠ مج

 يس وعض

 انيملاعلا كلاؤس د_ىما #* تلاقو تدصف من نمتلق

 اننح 2كم نيئطاق .هلسبق * انكوقارعلاو ك اس: نم نحب

 نك ناك كانا عا تب# :[ نق تلاع ذأ كافادص دق

 انه التف ناك ع - رظن تكمالا“ َكانفَْع كك عد

 انسكَسَم راانل ل 8 د3 تعلو نيتزثلا داو

 نو نات ىف غو وجا نع اها رج ىف نطسواب لوأ ليه تقع نلوالا نيدلا يف. دسم يع
 ضي رغالهيف نان اح 0 سا هنع رصنبلا ىر# ف ةبامش اأن 0 هَ ف.فقخ م 5 هدليعل

 دقو هيلع ىضغ تناكو لفوت مأ هايأ اهتقل ةايرلا كلذ غلبف لاق رصنيلاب لوالا ليقثاا نم انخل 2

 1 مدعنأو 8 أ هه ههح نم اهغاب ىف 2 ايرتلا ن م ريح 0 ناك

 هسفن هنفرعالو هنانع نم نيالو هواش نم ندرال هل تماس نّئلو هناساب عنص حاقول هنا تلاقف

 ةماعلا :كلاؤش: د ا #* تلاقوتدصف متأنمتلق ١

 ) ه1 1 عا الف تفوق نأ 5ك لاجل هلا تلاقف

 انيح 5 نينطاق ١ دا تف #3 انكوقارعل 0 اهم

 هل 9 1 عل 8 0 هنزمع تلاق

 أنوش نأش 2 0 د8 . 000 ذا كاقدد.َدَق

 ءاللعلا يبا 37 يم رألا 6 قرح ( 0 ت 2 دحاو 0 يف اهدنعام 0 ءاهرولا هدمر تلاق

 ض رد تحح فاذ 5 هللا ديع تل ةلمر نأ تحص# 1 ىنبدح 0 اق راك نب رز [ لاق

 اهف لاق ة هع ر يبأ 3 اط

 انينعاظلا قرأف مولا 0 0 ائهر لاخلا َِق باقلاحبصا

 ةدمصقلا هده 2 لاقو ا

 ام ا نمهب ريح 23 تلاَقف 5 م ىد رح 0 3

 اح 4 نحط هلْ 3 د 00 50 1

 ا ؤش ناشر # ن1 3-2-2 نش 0 ذا 0 دق

 | تاحلطلا ةدءاط تخأ ىهو يميتلا رمعم نب هللا ديبع نب رمع نب ةحاط 5 هذه ةلمرو رب زلا لاق

 ىراغأالهللاو 0 لاقو كلدل يضغف ا تك تنال هذه تغلق لاق يعا زا فتاخ نب هللا دبع نا

 يسال همس

 او 0 يت وق داع هس ذأ

 ظظ0110111]00010110111001010 0 0/0 01110

 كثيف وبح.ام



 (مخسذ

 نإ ' تادعبا ١ هريخ يف أ ريب زلا فرتعا دقوةريك ة اغا ىو ساعد هللا دغتكردأ دقو ىلع

 نب دواددلت3 نعاهرق نمك وق ن نمبوصأءتثبامنا لاق نم لوقف ريك خبشوهو واف واح كرذأ ثول

 ني دحأ نب ىلع نب نسم هين اناتكلا اواناسل ناسا رتل ىلا

 ىم رجا ا نشا را معلا لغا مةعامج هب ينئدحو لاق ناظقيلا يأن ع ينئادم | نعشرحلا

 0 وردم لا ماشهنب مهارب نب ةماسم ينثدحلاق راك. نبريبزلا اندحر لاق ءالعلا بأ نب

 ثرخأ ند 2 ع نبل لع تل ايرثلاب انهسم 0 ةعرر ىأ 3 نأ حا ها

 اودع ندم ناكفر ءالعلاب فيصت تناكو اماو الاح كلذ ةضرع تناكو رغصالا ةعاد

 فئاطلا' نم :ةيكااقلا نولمحت :نيذلا ناكرلا لّئسف هنيرذ, لع فئاطاب تناك اذا ءادع لك 1
 دنع تءمس يننا الا ًاربخ انقرطتسا ام لاقق مهرابخا ن نع هلئسيف مهضعب ًاموبىتاف مولبق رابخالا نع
 لاقف ه.ساىلع طقس دقوءامسلا يف 8 مس 3 0 نيلارق نم ةأ ما ىلع اءلاع احابصو ا ائاحر

 هضكري فئاطلا ىلا ههحو ىلع هسرف ه>وف ةلياع اما كلذلبقا ردع حلب ناكدقو م كلاما
 فوشت. يهوهتمق وت دقوايرلا ىلا ىهن يبن | يت>امبرقا وقرطلا نع يهو ادك قيرطكلس وهج ورف ءلم

 ساو تلاقو كح ضفرخلا اهربخافنامع ما ماو ايضراهاتخا اهع.و ةميمع ةحياس اهدحوف فرسشتو هل
 رعءشلا اذه كلذ يف رمع لاقذ كدنع يلام ريت>ال مهن سما انا

 52 عيطسي وا نيبو * هتدهج امل يراتياكلا يشن

 اما 01 نا ىلع ناهبذ #* ةرق نيعلل قلأ نا هل تلقف د

 اهوا يال نأ هب يصوأو * هطابر ليخ نود قدأ كلذ

 املس هللا نأ انرق لقأ مل نئل * قدبهمتقراقويرفو اذاتمدع

 قوفولاقف ةعسر يبأ نير تعض 6 ارنا كن 1 نب ونال كلك مهار ١. نب ةملسم لاق

 سق.نب هللا دبع لاق مك هللاو تناك ةفصلا

 لاحرلا ىت اقرار ننال |ب نمو ايرثلاو جحلا اذبح

 اللا ل وا ل ع ا نأ قالا

 ولا يتاح يدي 2 2 تارا
 اي نداب قوق- ىلعرلا نم ماخسلا رزأملا دقعت

 هب انْدح امف راكب نبريب زلا هلثم كد هبا 1 < راها هلاكحا نم هربخ يف قحسا لاق

 سعوش ديع نيديلولا تذبةمطاف ىلومحلفأ نب رمت نب ىسوم ينثدحلاق ءالعلا نأ نب 5 هنع

 هللا دع نب ث را نا قيتعىلانب ىلوم لالا يف :”دح لاق 0 وبا قم نإ هللا دنع نب ةريغملا ن

 هتلئاسم وهمالس يضق امافدعم اناو هيلع سف قيتع يأ نب نس | هانأف 2 مدق هل نب نتاع :

 ل || نم(١)ةنبلا يف هتكرتلاق ةعيبر يلا نب زيه بايلكالأ تكرر تمكدل لاس سودا ١



 (م“غز

 لزتملا يف هانغف ةنيدملا ن نع لحال هعم هحر م هيلع هدد ريلي 0 الا رمت نأ لبق ةبامل 0

 قي دعم يما لاقفا ن لإ الاهل ل الع ذو هل الها اع ار لاسترلا هارآ
 رمغلا ريغل ريخلا اذه ىوردقو كالوم ةلغسب ةبال هللاو تبهذ قباب عجرا تاههه لاقف ملا

 ربع اطوتي + هيديجال يرطا تكلا يكشت * وهو راتخلا ءانغلا اهف ىتلا كاسالا هده ديزب نبا
 كقان ددع نب سمش دبع نإ ردصالاة سا نب 2 رأانب للا دبعنب ىلع تنب ايزثلايف ةعيب د يلأ نب .|

 كلام نب سقنب لزاخ نب ديبعتنب ةلبع اطلاقي مط ةدحل كلبا ومس تالبعلامطلاقي نيرذلا مهو

 دسأ ينب محاربريغ محاربلا مهل لاقي ممتن م نب نم ىعو مممت نب ةانم ديز نب ا ةلظنح نبا
 نب دلاخ نب دّيبع تنب ةلبعتناك لاقفبش نب 0 انثدح لاق يهوه ازيزغلادبعن : دا قد (

 تعابف ظاكعب هل أهعس نس ا اهعيف ةيواعم ب 3 ىبب نم لح ردنع ةلظنح نب سدق نب لزاخ

 تلاقواهقلطف 0-5 ,|تنهر هع دقن املق 2 اع تنرشو امملع ناك نيتلحارو نءسلا

 را 2
 لتاق نححم قاءوايف #* نححم قحاب ترد

 100 لمحو + هد لأ هحأ ا
 2 تاليعلا مو .الفونوةيع ادعو ندا هما هل 0 0000 00 لاق |

 تخاامناو دم لح ةيضيطل , هللادع نب دمج نب هللا دنعتنب - نأه بع نع راكب نب ريب ْز

 يملا دايز نياهق كوش يدلاوهو ىلع نب دوادوهلتق يذلا ىلعلا با رج يأ فورعملا هللا دنعنب دم

 بأ رج انياب يفرق * انَْح نبلو حتاوح ثاالع

 باربلا تخف :ريثعم ةقب # دحم تن يف دحام كناف

 ًاضيأ يملادايز نبا لوقي هلو لاق
 لاجل 0 .دلا يف قد مو # (1)ةبارق فرع لصوتلت٠ تاذأ

 خيشوهو ةيواعمن اطلس 00 اا هللا دم .عوشرحلان , هلل ادهم ن كنار ههشأ اذهو ريبزلا لاق

 ىلا رظني لذخدو هتفالخ ّى ةيواعم جحو فاثم دبع نب سوش دعرادسنلايف هددعقب ثروو 0

 يتح ةفالخلا كيفكبامأكنطب هللا عبشأاللاقو هب هبرضيل نج؟ ثرحلا نب هللادبعهيلا جرش رادلا
 ايؤلاو يدنع ريبزلا نم طاغ !ذهو(باتكلاا ذهل ؤملاق)كحضي ةيواعم ج رك رادلا هذه اطت

 ضيرغلات بر اهمال ىلعني د وادهلتق يذلا تح أن ركبنا 0 هشأ ثركلانب هللا دمع تن ن 0

 ضي رغلاتب ردق تناك اذاوةركلا موب اهلهأ نمةيواعم نبديزي هلتق نمىلع يئاوملاحوبلا هتملعو ىنخملا
 ةيواعم ةايح يف تناك دقف ةيواعم تو. بقع تناك ةعقو ىمو ةرخأ ىلتق ىلع حولا رتو د 5 َح

 رمح اهب بيش دقو ةئس نيناك 5 0 نه ىلع نب دواد هلق ن٠ نيبوكلذ نيبو و ةربك ا

 نب دوا دهلتق يذلا تخأ نوكت فك ف اهقدرعش سابع نب هللا ديعدشن اوةيولعمة احق ة هعسر ينأ كب

 ةبارق زمرب فرعي مل تم اذا ةخسن يفو )١(



 ع

 لئاقلا تسنأ قسافاي كنع ينربخا هل تلاق مث نكس تح
 ابص يمحر يف تيحتسااله الق هل يعد ١ ناد

 مكتدوم يف ةرايزاا مثج

 َر كدرف مكحلاصم اجرو

 اطخ .اتماسم لازبال نم هند وم يطعملا اهب أ #

37 

 اسذ يتهرت الأ دا رآو 2#

 نإ

 هن

 ار هي وهو كحل * ءاذا كيلع ادحا نامل

# 

23 

2# 

 [ر ةن ت

 اغ هود درارلا وطار ه فد هلذا تطا وخر
 زق مدام كدي تنحل 2 قاوم نيه رد + | كاد
 : ال اناطو ءاغ لوقف © ةكوعد دنع كلع ليي

 ةلهأ ىردألا ريش اهدنع تكف يوب اع ناحللا قاع يوع اذا باقلا نا كادف تامج اهل لاقف

 حور نا دعا الا عر لاو ال ىنتحضف ناسا تاقف جورطا يف 1 مث وه نبأ
 يلهملا رصن نب سبح 1 نوح هدنع تتامو نآوح اهدحأ نيشنبا هئم تدلوف اهحوزتو لعفف

 نأ نت توقعان مهر ىنادح لاق دعس نب رايخا دبع ىنتدح لاق راكب نب ريب زلا اند اع

 يبأ نب ةنتع نب ديلولا ة أسما ساب ءلا نب هللا دبع تنب ةباد تأ مغ نأ ددح نع هم د نع هللا دبع

 بْسنق اهسنب ريخاف اه لاف هديتنا دع داش دنا قات نشح ا سارت ص ند ا
 اف لاقواهب

 الام نا -ةلؤلق نأاف.لكاحاو - الحرت نأ لق ةبايل عدو

 الذم ناد تاحام لحلف + اناتو ةفاح كرش كا
 الحعت نأ اتناف تيوه امف * فالاخم ريغ تّئشام رمجا لاق

 التسمم للا لطوأ تاك # ةجلح يعد ند لا
 داق نأ سرا نع تراظنو * همالظ نح ليالاام اذا يف

 اليهأ بيثك ىلع بيسي ما « اهناك د رطا
 اللقم يننا وي يييحتا 4#

 المأتيْنَأ فرطلا شمت ءاغ * ةروهشم ةباحس عانقلا الجو
 0 3 0 هن قرر #* : لفاع داع 0 تثيلف

 نال ا مفوديشن هؤادّتبا قحسا| نع ىلطسولا ير يف قاطم ليقث فيفخ دبعم تاسالا هذه يف ينغ

 تالا نم عبارلاولوالا يف حرس نبالاهفو اسامح ء اهارحم يف يطع ولا وأ ليق حرس

 رصنبلاو ةيابسلاب ليقث فيفخ نيتيبلا نيذه يف يسيع نب مماقلا فلد ينالو ىكملا نبا نع لمر

 تمسدتف ا ءأز ناح ثيحر

 فأن د زمن دمحم( رخأ) جده عشا نسحلان 0 دمحنهيفو يملا ةياورنم ديشن هؤادّناو

 دجال لخدكلملا كديع نبديزينءرهقلا جحأمل لاق هيبأ نع قحجأ ن ١ داح او لاق صهزالا

 ( ل يالا هو
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 يالغلا ايرك ز نب دمحم اسدح الاق فاح نت دمحو

 نب 4٠ 2 نب ناماس نب ماشه |

 هلا لسراف ةيموزخملا |

 (مع)

 لعمر امفو ضار ملا ىلا يملا نب هبنو حرس نإ ىلا ةباب نإ ورم هبسن يعد 0 اف

 اهوأ هل ةديصق يف هلوق ةحيلط تن ةقئاه ىف ءرامشا نم هب ينغي اممو ةكم م لهال
2-6 

 تنال هل ك1 كح دم ف دع عر وكن: تلقل نوه
 انع ةئيدملاب :رادلا حزان * اسمح كاذت دف ىفن صخشرلا
 نزلا نازك اين ىكحسو ع ام نيرملا ةعراك لح ل

 فافخلا يلع نب نسحلا ( ينربخأ ) قحسانع رم 1
 نع يميلا نمحرلا دبع نب دم ينثدح لاق ي

 كح تنل ماك ىو ة ةعسر 5 رت 1 لاق يموز للا دلاخ ٠

 ا تلم ةسان اهداعأ مث دواعت ال نأ اهتفاحأو اهتقاحو يح وسو ا

 لا 0 اهيلا نيني اهل اهم 0 هقشر ةفطل# ءادوس 7 عاتباف هسر اهامادتو كلذ لدم ظ

 تلاقف تسقبام كتشدعمكلو ةرح تنأف ان ملاك ىلا ةعقرىلتلصوا نا اط لاقو هريخاهفعو
 32 9 0 ا -ب 1

 1 3 يس تع كيال و لها ا تاك اهرعل نع اهتأس ايي ايلا تا

 تلاقف اهذخاتل اهدنب 1-2-5 قلباكم ينرقاف ْ

 [ قكاطت رأ ل ةبناكم بابلاب نا تلاقو مثك ىلا تاخدف اهبلق تآلم ىت
 ةاقلا ةععر يأ نب رع تلاق كاك نم

 "ىلا كم ناك ناف اهشرقت نا هللا دهع كيع يل اه

 7-0 امدشاو ا تداحو

 تلاقق تاخدف اط 1 تاأةف تبدا 00 7 الو

 هلوا اذاف باتكلا اهتطعاو تنطفو امتدهاعف 2 ينةحاب مل ًالاوهحا امم

 ملك ىلا دس حولا د يوهطارس بص قشاع نم

 0 عاجو نيحا كلبلا # يوهلايناعدف ينبع كنار

 انأمالو مرد اهرع يف # 3 اذان الق

 مكحخلا 21 يف انبم # هحو يف لزنا-دق هللأو

 اناظاذك 0 لتي نم

 يمد 1 ااتؤ يراث تناو

 هملال نكيالدع و

 ادحاو 7 ىنسلاج و

 لو قام عادخ هنا ا رعشلا تأرق اماف لاق |
 ى> لاز امو هل تنذآ دق 1 ةناحيتمأ

 لخد ىت> هعميضع اهلوسر هءاح اماف اط تحاك حا را 20 ىلوسر هيتأي ادعو

 ا

 2 هش اهدي ملو

 ىمعْ ةمعن هلعجأ مث

 يمكحاف اسنتيب امف تنأوأ
 ١ رحم الو راعام ريغ نم

 "يآ: لتق ىف هللات

 تلاق لصأ هاكت 1

- 

 0 وع 1 1

 6 ساحو 2 2 ءارو نم هل ثساحعو اهساحنو أسفل تشازو ةعمم نع تا دقو املا ا

 ا 000
١ 1 

 ١  0نيو 21-0

 ايا "11 /, 1 "0



 كيا لأ ءاقل 0 2 #3 تيدحوت 3 اق مثانيح ناكف

 0 قدصم ن راب باقلاو ع ىل ناقو ندعزأ» 1 تانقأ

 0 ُّق ةيسشع راجلا 20 3 1 دان ينك اةقاف

 بجعم شيع ع ءاولغ يف ءار روح * ا دعت ءارع

 باجي 1 اهلل كتيط تنلح * اهئاهنو اينرأ نمت لا نا

 فيفَح ضي رغلل اهفوورمح نع يلطسول | لوأ لقت عداسلاو عبارلاو يناثلاو لوالا يف دنغا ءانغلا

 ٠ْ لاق قحأ نع ناعم وا دح لاق اص نب يلع ( رح ) ثأاثلاب هنف 0 ىانطا : نع لبقت | ْ

 ال ةلغب ىلع ريست ىهو ةكعب ةحاط تنب ةشئاع ىتل ةعيبر يأ نير نأ يريبزلا بعصم ل
 اهدشن اق تفقوف 9 لاق قسافاي تلق ع تلاق كيف تاقام 1 0 اه لاَقف !

 ككاوص
 احرح يتهرئال اتم(1)يرشتتنأ 3 د لله ءامبث ثلا ةلغملا ةيراي ظ

 ٠ فند نتاع يف ل لع ىوريو |
 احرف ادع ايف كل ىر ام « ةلاق شع وأ تمرتتادب كلاق

 اححح اسنع دقق اندعهب ناف * هلا د اضع تلح تتكدق
 ظ , .اجضن اموظيغنمكملل د كنا ع يام دمت عيطساول تح ظ
 أ اهرك ذ ناحل ةنالث حيرسنإال هيفو قحسا نع رصنبلا ىرجييف قاطم لوا ميرس نإال ءانغلا | ْ

 | اهف قحسالو يطسولاب لمر فيفخ اهدحأ نأ يماشحلا ركذو ًادحاو الا اهنم سنجي لو قحسا |
 ١١ نيع ةفرط اندنعام ةذبلا هذه برو ال تلاقف هةءنص عو# نه جزه مف قدحسالو يطسولاب جزه 0

 تايبالا هذه ماتو تراسو سدع اهناغبل تلاق مث طق[

 ادهن الو يباق نم كبح خام * هل جيدحلا جح يذلاوالتاقف ْ

 احلم الو ام 4 ناب ذم # هب رس يش نوفل عار 2

 ظ احاتخم باطخلا أس نذ ريغ يف * تكرت دةف هنع اهلئانب تنذ
 ْ ىلا تفرصناو اهحح تضق قع اط ا اقوح هب قئراو هيرادب ةشئاع لز ملف لاق 1

 كلذ يف لاقف ةنيدملا |

 نطولا عاسبتم ب باقلاو ىوبال 4 #* نعظ : رحفلا عم ىوهع نم نا

 نردلا _تدواخ ىلقلل ترك د. + الط تياكو :نششلا ثنا

 كس وص

 نمئؤم ديشر سمأ رمتأف * ملاه يلق باطخلا ا

 نيم اهني داق تكرت * ةرظن اهلا ينبع ترن
 نجحأ وأ ىف لتقأ ناريغ 0 م بد -



 تي دعت

)7( 

 أ هللا دينع نب ةحاط تنب ةثئاع عار ذأ تلا فوطي ةعسر يبأ نب رمع اميب لاق شنرق نم ظ

 || تعقو دق 3 يل 9 اهار ا توش ةيلتيسلا نكرلا دير يصو اهرهد لهأ لمحأ نم تاكو

 تيار امت هيف ديال ماقم اذهناق رع لن الو هللا قنا هل ىلوق تلاقو اول ةيراحم هيلا تئعبف هسفن يف

 اهف لاقو ًانسح الا لوقبال كمع نبأ اهل ىلوقو مالسلا اهئرقا ةيراحلل لاقف
 م 2 ُ :

 تسسمس وص
 اهات ام تلقلا ف“ نو مح #خ يد 2 ةْسا ةشئاعل

 اهرب ايو دوري * يلظ ىميتلا ةنبأ ينرك ذب

 اهابتشا مويلاك طقرأ مف * يلق عارب داكو هل تلقف
 اهاوش همنا م كاوش ناو #3 نابتسم كفاسإ ش جس ي وس

 اهادب لطع الو هب راع 3 تسلو راع لطاغ كناو

 اهاك دقمحسأ نينتملا ىلع * يندن يعو عزقا ريغ كناو
 اهافك هب ٠ تيك دق عوب * دون فاك مو تدحفق ولو

 ماكأ * ىنأك اهلكأ اذا لظأ
 اه دا * ىرست مولا دعب ىلإ 0

 | ييبرلا سايملا نب للا دبما اهفو لوأ ليق' ةراف ينال تايبالا هذه نم نيلوالا نيتيبلا ىف ءانغا ظ
 ا هيسشي وهو ديعم ىلا تمذي ام توصلا اذه نا 0 1 يماشهلا ن رع اعرض لبق فيفخ

 || ينب نايتف كلذ غابف هر ارا ايف لاحو لاق يقي زال مو تبن نع هوري مل هنأ لا هءانغ

 1 نولفذغتو مام اننان مورو ن دع هللا اهدرمم نب مك يباب مهل لاقو مهم يف هايأ مهغلبأ م 1

 !| اع هو د كالذب ءرلعا همر 0 ر# ىلا هللا دنع نب ةحلط دوو ل كلو قم

 ظ ءينكو اهف كلذدعب لاقمث ادبأر مش ىف اهركذأ الّدلاو مهل 0 ا
 ن

 تتوض

 أدع ليحرلاناك ءاوثلا لق * 2 نيلا نأ ةحاط مأإ

 ادعس ا تاك فاوطت اذن د توربم قو 2 ىقبا 0

 فوطيو جملا مايأ هشئاعب بسني رمح لزي ملو لاق سنوبو ورمع نع رصنبلاب لوا لفعل احلا
 | ايل! رظف ةرناد راخلا يمر“ ىعو اهقفاو يتح اههجو يري ن 0 رك يو اهل _ضرتسف اهلوح

 لاقف قسافاي ةهراك كنم اذهل تنك دقل هنلاو امأ تلاقف

 تبتسم وص

 تدعم نم(١) يلا يف لهو بحت# مك 0 لوف أ

 د ادبأ | اهل اهش ١ رص يضل ا 1

 صهدلا يف لهو ةخسن ينو )١(

 ا اهلوأ ى 5 هن د صقاهوسأ

 2 ١ هن دمك" ىلا 1

 كد هذ در

 هلل 53



 ( الاب )

 كه”ساوص
 ليحر لأ مول لش م ينتيل # قايح يضقأ ليدرلاموي تت

 أ | اسم لك ليسب يممدو ف # وحلا ةدشنممالكلا قطاال

 كا نلب ىقأب االكو »+ ىئومد تخافوا مع تقر 5

 ليوتلا نم قفي انيدح وأ «- الو ترعأ ىلخ تاو
 لود 2م 2 0 ءام . لثم 3 اناش 3 0 لاخلا 8

 ا لق فريف د ءهاشالا 5 1 5 0 نبا هيف ينغ

 اعقحلا يماشطلا نع لش يلا ناس غ ينأ نب هللا ديبما هيفو ىلذهلل هنأ لاهو ورمحت نع رصنلاب

 نا هرخافا فخ ندع ءعاصلا ني نيا لع ذأ رخل لاق نايزرملا نإ فاخ نب دمح

 0-2 ةمطاف يف لاق ةعيبر يبأ نب مع ||

 ية / و-آك

 اوردص ذأ ىلا كوحو د 0 كف قيلخاي

 ني رححلا و 5 05 بايقلا رس أورض

 + سرد اي ك1نعو ع اع :تاقلا فش كل

 2 هب بضع يبمو * 0 تك تت 2

 ردنتخم ولا نت 2 انف نك سرق لع مر 0

 أورهس ام لوط 2-- مولا د

 * اورمسمماالا كاذ *

#2 

 نت

9 0 1:: 
 رفحا اك ند هردح

 ل تار ا
 اولتق امو ىلتقلا اومشأ

 تعد ََ ليوان تت

 رمع يلا دق يسش حبو # #*# 2 اهعم ىال تلاق مث

 0 اورضح دق ءادعالاى ريو * انقرطي ءاح دق هلام

 ظ . *  ردقلا هقاس ينحلو *«-انتلع ناكح يناقثا
 ظ رجحلا 5 اوان ناو *# مكذرع نود ىضرعتلق ئ

 | رك ذلا ينفش ىليلخاي يفو * ضيرغلل * ًامنتكم ى 2| ف 0 آ

 نان ع امر 17 دق هلام ىفو * اهعم لل تلاق مث * ىفو * مكضرع نود يضرع تلق * يفو |

 يطتسوب لمَر ردح ةلاو قر امد امو اط با.قلارح اويرض * ىفو ورم نع يطسولاب ليش :

 ظ فيفخ حس نبالهدعي نيذللانيّتنلاو سار>الاهلو> هدعإو مير اذاو هدعبو تقرطو ىفو ىلذهال

 ين ارا ىماشطا نعد ريغ ىلا بسنيو رجالا هنا لاش ل أهسسعل انو ور نع ىلكسولا ل اه |

 لجر نع زي علا ديع نب كلملا دبع ينريخأ لاق راكب نب ريز "لآ ايدح لاق لثلا ناديرغا|



)/( 

 يلتلاقف تددر 5 تحل هل تمقف ع جرخاف م تااق مث يءاشهلا ن لوا 35 كف لهاا ءانغلا

 ناآلاتاهكتيصقال كتيداحم نم راثكتسالاو كتاحانل ىتحمو توفلا 'فوخو ليحرلا كشوال ول

 لات 2 ردا تالا تضمن يش 04 مهملعأو سانلا بدا تملكف 'يندشنأأو ينئدحو ىلا ْ

 زوحعلا كلت تءاحو ىندر يف م 1 32 هف يدب تلح داق قولخ هفروتب نأ اذاؤ ظنأ تذخأف كا

 برضملا ىلع اهب تب رضف ىدي تح رخ |برضا باب ىلع ترص اذا تح ىندوقتى ب تضم وينبع تدشف |
 00 رام نرفع تر ذم بتانىلع ينفق م 1 تأقو قال تعارف رص ىلا ترم

 ترصبقاهعم ترش ترش املف ليح رلا ةيهأ 2 تَدِحَناَف ناو نب كلملا دبع تنب ةمطاف برضم

 ايلاف ةعبر ا نإ رمع اذحاط ليقغ كلذ نع تلاش ةلم ةكهو ينرضمو تاق اهقرطو
 كن أشام كحنو يناحضف نا محرلاو هللا كندشن هلىلوق “ 1 5 زودلل تلاقو 0

 نمصيم#ب هيلا تهحوو تاعفؤ ا عجاف اهدلج يلب يذاللا اهصيخقب ىلا وا .فرصنع 0 لاَقف

 كلذيفلاقو فرصن ا قشمد نم لام ىلع ا وراصاذا يت> مهطلاخمال مهعبتيلزي ملو افغش كلذ هدازفاهبايث
 ٠9 ' وص

 سمالا براقت دعت سكبو *# يردص يتجاحم ةادغلا قاض

 صهدلا ثدا و ايفاضرغ * تقاعيتلا ةمطاف ترك ذو

 هلوق هيف ينذي امث ةديصقلا ع ىفو

 فب ا
 هاش 9 : ْ

 رصخلا ةفيطل ماظعلا مح * اهب ريعلا عدر ةروكمت
 را ةفاللس هيلع 0 * اه<دقر دنع اهاف ناكو ْ

 تاببالا ماكو اضا اهعماح نم لمر متل هقو هعماح ْنَم لبق 0 ىدهلملا ا مهاربال ءانئلا ا

 : ع 00 هيف تسسلو ْ

 رفق ةدإس ضايرلا يعرب #* قرذ د مد دو |

 يعاد تلا او هلا وح 2 ا د انظم تيارت ظ
 ردصلا ىلع هي 0-8 27 2 يانع ترداسو

 رهصلاو دولا لهاو أرط * اهءراقا يود 3

 رجلا لخادكلب تنتج < اؤندك امواراكدقل ى ظ
| 

 ا
 نب دلولا ى :: دح لاق ابا نب دم: نب قدسا يدي لات نارا نب فلج دحم (قوخلأا

 0 1 0000 د دبع تنب ةمطاق ١-2 لاق 2 ذاعم ينأ ن 5 2-0 0 مه |

 ْ برضملا اذاوةير ١ كلا اذائدعم تضيف ملاقف مهضعب ءاج ناثرلا مف ره رد ةبامسج هلورح وهف 1

 ا تضق 0 00 د نا هدع وتب بهي تكسر هنال د

5 

 ا ارش ننام 71

 نان ل ار

 ا نما ل اخ ( مشو تاي” حو يس اااساخللا)

 ١ وربنا نين وبلا ا ايا ا

5 1 0 



 (ا/ه)

 اكس | اداء ١ دنا د دل تضاف ا تلق

 بارتقاو دو د. .* دئهمويلا يف 0

 تاهذو . ءاعافل *.ارط سانا لبس ا

 يدسألا يع ونا يندح لاق نازرلل ن نإ فاح ى د (قرشأ) طسوا ضروس
 | نعد ناكلاق يش لا وك هيا ع اص نب يسوم نأ: ىادخ لاق م سوم نب رشإ وهو ْ
 اتفق ةمعنلا 0 اهيلع ةزرب ة ةأرما تلقأ ذا هلود هن ل هب رمضم ءانف ىف ىنع اسلاح ةعمر ينأ '

 للا كايح هل تلاق كتجاح اف وه نأ اط لاقذ ةميبر ينأ ن رع تأ هل تلاقف مالسلا ردعابلغ درا
 |. نح اظ لاق اح مهفرشأو ابدأ مهل 0 اذ .ىعأو ايتو اما ناجحا داك كلله كبرقو

 تطضوت اذا: كرار عد آى > كتنع نم يننكم تلاق ىلوق لاق طرش ىلع ت تلاق كلذ ىلا ||

 ءكاق كي رذم لي قا ع د دا د02 كب كلذ 00 2 دحلا تال د يذلا عيولا :

 ْ اناناذاف حو نع تفثك تدار ايلا د  رضملا ىلا يب تهنأأ اماف رمح لاق هب كلذ تاعفف كنأش |

 تاق ةعمبر يبأ نر < تنأأ اا تسل>و تماسف المو الا طق اهلثم رأ م يسر ع أمم

 1١( لئاقلا تسلا تلاق كءادف هللا ىنامح كاذامو تلق رئارحال حضافلا تنأ تلاقرتع انأ |
/ 2 

 جرم 1 ناي طا نينا < 7 ويخ اشيعوتلاق (؟)
 (4) جرم مل اهيع نا تملمف. * :تءدبتق (©) اهي: ف وذ تدرشل
 جتشم ريغ فاوطالا تنطخم دع ةلسم“ فردتل قمار  هلوانق“

 ظ (0) جرششحلاءامدربإ فزت برش: # ايهنورب اذ 1 حا

 ' 1 نم تماق مث ينع جراف ّق تلاق ثورمعو سنوي نع رصنبلاب لوأ لبق د ءانغلا |

 ادد ع كش ةرصتاو ينارضم ىلا 5 توما نحل ىو را 2 2 ما

 ا د 98 1 ندا اماذ 0 للام نزحلاو ةباكلا نم ىقتاخد ||

 | كلتباذا تاخد املف عضوملا ىلا يب تتثا تح سمالاب اهلمف لثم يب تاعفف كناش تاقفدد 0

 | ةموءد يف كلوش تلاق كءادف للا ينام> 0 0 ا سنا هدأ د تلاقف ىسرك قع دال |

 ا 1 ةبابح نم 01 ىلع # ا تاق نييدثلا ةدهاو

 00 ملام دا و * ةعاط دا رمعأ هللأ مسا ىلعت لاف

 ددزاف تشناودو رطمريغ مقف * ىنتحضفتلاق ءاسالا املف

 ا مهصعل اهانعو هريغل يورو لاق ودعا روعم نب لم 0 نأ تايبالا هده بسسلو 60

 يورؤ (*) ينوذأ رك يلا ش دعو لماكلا يف ىورو (5) طولا هلاق يئاطلاسوا نإ دينعل

 ةراخللا ىلع يراولا ءاماوه حرشملا (ه) قضت يا جرح + (41اطرق فيش |



 5 د د وم ا 1

)74( 

 دون نه نيعلك يف ناسح # اهل ناقدقو )١( نكحاضتف

 دنسملاسانلا يفناك ايدو #١ 0 نم هللج ادبح

 رع نينوي باتك نم كلام نأ هيفو قحسا نع ب رمئهدنلا يرحم يف رمصتخلاب ل 8 هر حرس نال ءانغلا

 رصتخلا ل امقثلا فيفخ يف قدسا 5 و ورءع نع رحل لهر فشخ ير نءال هشو سج

 امفو مدل هنأ لاشو كلام : نح هيأ لاقي ىلش يلا هيقو 8-1 ىلا هيساي لو رمهتيلا يرحم يف أ

 كتسصوص
 اورمشناف اودغ امل * رك ذلا ضيرغلا جاه

 ناكل نرعج دف + جم #س لاند لَ

 *  رمعاترحتام * ينتل دنه نيف

 ردقلا يناا فتح # اهءاحام اذا ىح

 اممو يماشولا نع ل“ هر فيفنخو قحدا نع رصننل 0 يف قاطم لمهر نان هيف حرس نبال

 را ملو دنه ىلا ماه # مرخ». فقد بلقل ناب

 0 بيط اياثلا بنذع * يثحلا مذه مير ىلا ماه

 | مد يذالو م يذل يلب * تدب ليلب 8 تسحأل

 مدقالا نع ىندالا كفرصي #* ةلءوذ كنا الا تلاق #

 ىمءرصت يادنهاي لضولايف # ةلتعم تن . 1+ تلك

 نأ لبقو ميدق نحل برس نبال هيفو قحسا نعىلعسولا يرجم يف 539 ل 2 ءانغلا ||
 دس

 اممو رفعد نإ هللا كيع وه 2 0 0-1 كك ردهيف

 تحاسب ورم
 لئازرغ يوحدته ند دواعو د لئاطب يناصتلا 307 يناصت

 لباق نوذ يرادق قوات نماق + يونلا ةئرغتعدصتلاف ةندع
 لرال نفي ورك ضال: الرق نناالاعالا- نالبف
 1 لجأ راادربنيعلاذنع ثيغلا نم # انن 4 نيتلخنلا نيب ةلحش

 ّ امتءو يماشولاو ريناند 'نع ليش فيفخ يف أ عال هفو وهردع ن ءارصتلاب لوأ لش صا رغلل ءانغلا
 1 : «٠ وص أ

 3 ينابش ىنعيهدزاو د يباصتلا ىف يلق خخ

 : ان رك فارون دع ع يرطب ناو
: 

 )١( صاخ فانهالا سوماقلا يف لاق دوت نم نيع لك ىف ندحاط نلق دقو نفناهتف يورو || 7
 لا فتاهلاو ةغناوملاك ىزهتسملا كاذء زك روق ىف ككيد وهو ءاننلاب

05000 
1 
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 للاخاك يملا ىننمو * للطلا ىلع عبرت 1
 للغش نم ناك دق امحا ع ا

 لحم ىلع انك ناو #* لحيمت الوفق اولاقو

 ظ معلا نم ىلع اهم * ولا كاوع يف لاق
 ١ م ءوشخ و يتاتطا نع كو قس نع يطع سولاىرحم يفقلطم ل يقينا عرسنإل ءانغلا

 لوحم نييلبلاب # لزبم باقلا اذ جاه

 لابكو بوتحو * افلا هل ترغ

 هليل تاب م

2 

2 

 عبو تلاوحاو #2 ةلعرإ دق ادنهنأ
. 

 لب دي نين صغ نيب *

 هنا ؤرمع رك ذو كلل هنا قدسا رك ذو رضنبلا ىرجم يف قاطم لقت فيفح تاسآلا هذه ق

 3 هنأ ةسانلا هلوعس ف ور<# لاقو كلام اكو زر 3 1 هبق نا ع 13و 2 ر نال

 لمر 2 ل هيفو حياف ن م ريناد كلذ 0 تورو ىطد ان لية فريةخ ىنئاطلا روزرز

 | يداهلا ىسوم نب هللا دبعل ةيثو قدسا نع رصنلا ىرجم يف ةباسااب ىءاش ما ةياورو هعومج ن

 ا هيفو يماشبلا نع ك مر يىبحال هو يلا نبا ن عءارمص+ :لاو ا حره م ع هيفو قي يات

 ا 2 شو ف.فخح هيقو لودعتم هنأ ا رع ال لو

 اممو ز در ا نحل هنأ يماش ع ||
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 دحولا ند . ىنحأ ات ىيع نب تدي> دقو نوح حاصاي

 يادعل اهمالعأ لس د تسرد اهرايد ا ا

 دحالا طبع ءاعذقلا تاذ دع ايد باو ا يبل راذو

 دنه لع ةدعم تددرف 2 ىنداعت اتم ةلا_ مرو

 اهو أ ناحلا هريغل هشو يلع ب ولاب لهر يملا ىبحيل ءانغلا

 كوس وح

 دحام اسفنا تقصو د دكت أم زم 2-6

 ديتساال نم رحاعلا اعا * ةدحاو ةرم تد.دسأو

 درتس ترعءلو موب تاذ * اط بار ا تلاق دقلو

 * امناراح ت تلأس اهومعز * يوريو

 دصتق 3 هللأ 0 ان قنرصب ياعمي 3 1

 ) ٠١ ىلا 00



)/( 

 «9 / ع

 اضيرفلابحلا عجار * 30 باقلا حبدأ
 ا 6 ىرازا * انعو قوشلا دخاو
 اضومغ عطا مو ام *# اون بكرلا تاب مث
 اضيهم باقلا انكر * اعذق دنع نم كاد

 د وألا حضاو # تدبأ " تدسو

 اًضِيب لمرلا حاقاك * ارغ عطلا باذعو

 ليقو ورمع نع يطسولاب جْزه مك هفو رصنملا ىرحم يف ةباسلاب لبق فيفخ زرحم نبال ءانغلا

 اهتمو جحسم نبا ىلا زر نبا نحل تسي نم نئابلا نمو نافذا

 ها
 مطقملا غرف انقفاوت اذ ال 3 رتو دنه ىلا تبر

 عرد 5 0 يف ةقلعم * اه 6 0

 عدوملا بيبحال ءازج نسحب * يوااش نيل اهنر واهو نل

 عمسل سال رم ا بانل. * يجتفاف كنرقباشال اه ن

 نع رصتلا ىرحت يف رصنخلاب لوالا ليقثلا نهطسوالا ردقلا نم هنْلو 10 ءانغلا تع 7

 اممو حرس نبال هنا ىملا نب 2 قحسأ
0 

 اراطع موقلالاحرطسو تيسح 0 ةو ياحب تانأ امل

 اراز يذلا اذه اطدحم نمو * هل تبشاو ىجحلا أد“ نم تاققإ

 اراز رئاز نم مك الهسو الهأ * 6 0 00
 اراطسا نيش هب ءابظأأ رفع # هن 5 عدرل

 ينال هيفو ليات فيف> سن ويل هيفو قحسا نع رصنبلا ى 0 لك حرس نبال ءانغلا
 هلوق دنه مك دبا : ذ يتلا ةديصقلا هذه كا رصنمل انجْره ةراف

 اراكذت ف ءنابانا تجاهوتوقأ ع ادلا ريخت_فافق ىحاصاب

 03 5 0 0 ا ا رم 0 دقو

 اراسوأ ءايحالا ن كراع ني نعال ب ودع نإف
 اذاكشأ ادعت 0 < كفا باطلا [١ تل اوه
 كو ا نك موقلاب # ةعلاط سيعلا الا نبعرب رف

 اراك 15 | اواو نم * هل نلقف يزالا لمحي سرافو

 اراكن ا عجرلاد عب فرعلاب ناد * انياكر انعيرو انفقو امل

 دم وض اهمو



 (وان*4)

 وربع تخاف لاقهللا ل ةح يف تف رضا تيما اذ اذهاتمو انعم تصدح و تاز وكفر ان

 نوضعب لع> ون زماغت ا يبرد ناذجو 5 لو ربسف نيم اقم 1 نوعم تندح 2

 :رهع هللاو وهف نهادحأ تل اقف ةعمر يأ نب رعب ههشأ ٍّظ ينارمعالا اذه فرعن اناك ضغمل لوقي

 مويلا دنم انتعدخ كا رأ رمعإ هيه يل تلاق ١ يي د 8 لف قم اهع تعز اف اهدب دنه تدق

 لاق يرئاك ن نحو ةئيه أوسأ يف انينأتل كيلا هانلسرأف دلاخجب كيلع اناتحاو كانع دخ هّللاو نحن لب

 يلهأدنع تاعك ضاوماا د كلو وأ ىند عمسأ ر عاب كحنو دنه تلاقف ثيدحلا ُ ان 3 0

 ةارتعان تدان ىدتملا ةتموا كلا لم ودي ادق ىرد ىلإ تارت يح اي آر تلا

 نمعدو مث ةعاس نهمداحو تكحضف يتوص هئلاثلا يف تددمو اثالث هاك داكن تحض

 سس وح ىلوق كلذف تفرصتاو
 اقلب سراود تايلخ_ نط # اه رتالاورادلا فيضمت ف سع()

 اعزعز ءابكنو اليو هلمامم #* تلدب سمغملايداو نم حفسلاىلا

 اعدنصتب نأ نس مذأو ع مىمع + ىويلا اذا تنهال تازئاو دنهل

 اش دقملا قيحرلا ىقاسلاقفداذا #* هحازم ناك ءاملا لثم نكذاو

 اعضوم مرصلاب لطي انيدل شاول * ىرئالو نيحشاكلاعيطن الذاو
 دابع نباو عماح نبال هيفو ةيناثلا ورهع ةخسسن نمو يماشهلا نع يطسولاب ليقث ينا' ضيرغلل ءانغلا

 ءانغ هيفو لوقي اهفو مهاربا باتك نم نان

 00 -كسوص
 اعنقدتن انسحلا اهاهزهو>و * تقرشا تملسو انفقاوت املف

 اعضواولك | غاب ؤرماناقو # ينتفع امل ناف رعلاب  نولابس

 أعيصأ نسق الك اعا ارذ سيق * 5 قفوطانف 0 نبرقو

 ةديصق هو سنحم ريغ(؟) مهار ناك قع + عماج نب الدفو يماش نع لمو داع نبال ءانكلا

 هلوق هش ىنغو هذه ديه َّ هلاق اممو ةعئنص 0 55 ةليوط

 كتسوص
 قطن نا ريخيف لاض يذ ةقربب * قلخلا لزملا هلولطألا لا 1

 : قيتغاف تيناوللا قالة وغم وا عا ياك تالق ا دعلاو د تر

 دبعمل هيفو قحسأ نعرصنيلاي رحم يف رصخلاب ل رالالتا ن٠ طسوالار دقلانمهنْللو درطعل ءانغلا

 اهنمو ىطسولاب ليقث يناث ضارغلل هيف نأ شدح ركذو يماشبلا نع ىطسولا لوا ليت

 هده هصئام مهأرب | نايك ن م هلوق كلعل ةح 2 ) ١" )اعب رتملاو لالاطالا لكف ل ىلا يورو 6

 5 امموطلخو كالت صضعلو هه ضعلإ نونغأ ا ىنغل ةطاتخم اه عيمح يف ةعنصلاولوالاب هن ةهورقم تارسالا

 لصالا ف هع صم هأ



 ل

 يئن ل يل لا ا يل يل ا 1 | يييييس سسسكس ْي:٠ْلللل
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 عا

 م. لاو ملا تمط # ًانكاص تين 7 م

 01الف نكت نيغ < ادعاب لاك وا

 ملالاو بحلا جعال * ينفشو 0 تلق

 الا يذ فيفخلا ةللل # اط لقف ادنه تئا

 ىسرلانماعلانب هللا دعاه أو ساويو قحسا نع يط ولا يرجم يف ةبابسلاب لمر فيفخ كلامل ءانفلا
 ىماشها نعرخا لمرسابعلا نبةللادبع ن 1 نأ نيه رك هو ةناب' قو لمع ةياورم لمزافك

 "1 نك ا دع نءةشناعنبا نع ليعمسا نب .نيسحلا انثدح لاق فاخ نبدخم ( يتريخا )

 هلوق دشنأ ىد دربلا دحو دعا 6 1 رش لظاعير يبأ نب 1 رمش دعطإ

 ا قال لمأو ىحضيف * تضراعر منمشلا اذاامأ الحر تأر
 اتي لاق يباهملا صن لا نح فر رعشلا لاق ىح يده اذه لازام لاقف تاسالا

 نابزرملانب فاخ نب دمحعدب و ىطاخلا مهاربأ نب 0 ىمع ينثدح لاق راكب نب ريبزلا

 نع نعئرس لا ديز ينأ نع يبتملا ينربخأ لاق نابا نب دمم نع مهاربا نب قحسا ينثدح لاق

 نب نم هموق سلجم يف وهو نيتس كسن نأ دعل ةعسر 0 05 ا 0 ىلا مهاربا نب

 لاعت يللاق ناك دقو يل فني رظ ىل ب>اص ىعمو هئم تود مث موقلا قرش ” تح ترظّاف موز

 كمرك ١ باطخلا ايأب ىحاصللاقف يش هنم سفن يف ىق له رظنتف لزغلا 1 ىلع هجم يتح
 0 لاق اذامو هل لاق مت هيلا ر رظنف لاق ٍ 255 يرذعلا 6 دل هللا

 7 م ل رك امتدوم يف ىمآر فيسلا ابزج ول

 اذام رمع لاق -0- رك دلو تلف نجح اوما نقلا لك لاك ل رمح حاتر اف لاق

 لوقي تلقف كو لوش
 5 دعب نم اهنتسم تبف * اهافغم دعب ىماس كنيعل ترس

 20 اهلاثمت تنك نا. « انل كادهنمالهسو ا الهأ تلقو
 اهاعنف 02 ادلب د نب * ينقالب نأ منعا اهبح
 ذل 3
 500 و سوبا # الآ تاقو ىننعارل تومع ولو

 ناك امىنامترك ذو 0-5 ل ع دفلو ةءاكنأ] امو داحأ وندحادقل كح اولا مث رمع كحيضف لاق

 تال ابا ىل لاقف تي رخل ا دلاخ ياناذا_.نيلاج 1 دا الكاك يقدح الوأ ائاعنَع
 تب دنع نوفارضحالو ود يف نهلثم رآ مل اذكو ذك عضوم ندري ءاشعلا لبق ةوسن عبرأ يب ترم

 تاق 1 رن ههالو نيلارظ اظنااب عتمتو نهم دح نم عمستف 0 نو ايفاكل لهف ةيرملا ثرحلا
 رق كي الا نرعشل الف يلد وعق ىلع سلك ايم منيا ع أةسل نلت لاق رض نأ 2 006 كحبودل

 نأ ىنلأسف نومرش تفقومأ نواع ت تعلق نأ 5 دوعف ىلعتس.ساحو 0 تمحه

 ىباسعا اي كحيو يل ناقف ) هريغو بيصنو صوحالاو ليو ريثكل ن ني 178 دلو رع دعنا
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 تس وص

 رحملاو ماقملا نيب نيش * ميره ول ءل امرصنأ

 رقلا ةيشش انه نيت ا اكس امءاؤن اذ سحاب
 وع ْق فاوطلا ندسفنا #* ايهفطالت اط برتل تلاق

 رح يق تح هب زمغأ مث 3 0 اف رعبل هل ىدصت مول

 خرا ودع ترفل اد 0 ةنارع دقااط تلاك
 ريشلا مومبلا ىوتعا لي يك 5 داع راكد

 لم تاكا نان أف 0 نع ولان ليق: ل 0 ||و لوالاو سداسلايف 2 نال ءانغلا

 ب هللا دنعل اهفطالتاهل برتل ت تااقيفو هنع يط ولان لمر رفيشفخ رج الل اممقو سنون نعءوهنع يلعس ولا

 2 دب اق ىل وم د ءسيالو ا ليقلا فق 0 لال هشو 6 ءاشهاا نع رم :لاب لمر فيقحخ ساب ءلا

 ن تسليو بن كلا نانسوملا هن سسشي نم ىانلا ٠ نمو ا فاته نعل ليقث يفاثلاو لوالا ا

 ىأ نب رع ناططا» وا اذه ىاناب كلاق وتلتلا كل كار لطف فاح اهعم ساح و لاقهيلا نائس

 نلعش هما نود هب كح دق رخو ىلا م نيلاعتف 2 نأ ني نكد دك ناف يىدنع ةعسر

 ءانانيئاف املا لاق كيلا 0 تارشلايأ 4 تأاَقف 0 اهاقسكساف ل رمد 4 عنا د ءضصل و 4 سب

 نيراهمو عر وحلا حاصف ز :داخلا ءارو نم نويهدهو>و يفو نوملع هحقدم 9 2 ه6 ترسشف ءام هش

 تكلماف ينيمولتاللاقف نسلا اذه عمك وفسو كنوج عدتال كلب و زوحعلا هلت لاقف نكحضي ناغجو

 ينتدح ل لاق نانزرملانب كتل نب لبي ) ينربخا) ١ تارا تل نا نمعرَح قد توودس ا 0

 0 ينأ تحوس لاق دخلا فر ع نب ىلع ى 5 لاف يناذ طا ءالعلا بأ كب 0 3 1

 > اهعم ي 0 اطاح هحيأف قارعلا 0 نم ىأر ذآ تدبلا فوطي - ىنأ نب و اب

 9 انوه 690 ادينع نأ تااقك 8 7-0 0 0 عا 3 0 فرع

 يأ ِ يهام اهل 1 و هد د هل لاقف اب ماع يندعاست 9 دير ا اح كالا 0 نأ هل

 مويرفس ديري 0 ىف ئينلا كفيالا راسو ةكلسلام نو دحاو ايد ا هل احم كرف هلزنم

 لزسو اهرباسو هش رطلوط : للا تداحب مهريسل رأس مح 1 ل ىىح دفحم لأَر اق ناموب و

 || نءان ةحوزنم تناك اهنا هت.اعافاهدعو اهزغ اهلسار 3 0 ماقأف قلو ءاادرو تح تاز د[ اهد

 لاوزو اهدا هقرف ا ماو جوزمت ملاماهي || هلاعو 38 0 2 دل تدلوو أطرمع

 اطوأ ااه ديصق كلديفلاقو 0 0 ا ملعاهد 0 دعاو مرد 1 ةسوج 00 |

 سوماقلان م ه اهئ دملاهيف يذلا يداولا مضاو عنعو فرصي خاخو ةئيدملاو كم ناب خاخةهضورو )00(



)58( 

 م لوق قد ىلا نا دشنأو هلثم ا 0 هيفا ع 07 احا سف ةعئصلا رخافو ءانغلا دح

 0 لاقنايزرملا نب ( ا ) كقسف كل ميل 4 30 اع كلام محرأ هللا لاف اذه

 هو ورك ناك رم نأ اقرا رم ةيغامج نع ىدزالا ن 1 ىثرَقلا ىحب نب دمحأ

 تس وص لوش امفو 7-5 نب ةيراح

 #* هالئثل دأ وعلل ةلاذك و نأ د« الق ةد.مح نم باقلا ل2

 الاف كوثلا ود 3 اريخ دج * ىلوقف تل لا 6 نأ

 يوتا كوش وص اتسل * ينار هللا ده شاف يتايلصو
 لوشب اهفو ىماشطاو يملا ىحي نع ىلطس ولان ليقف فيفذ ديعمل ءانغلا

 وص ٠.٠

 1 0 ل د1 تنأ مآ < نجار مدع ى كلاوك ذا
 راق يجمدو رددام عمدلاو # مجوم ةدب .,حيركذ ن مبلقلاف

 تك د16 لع تامفا *# يذلا نه مأ سخاد 6

 0 ل ا 0و ناب * ينا> ةد.مح نم ىل 6 ىّىح #

 فافألا ىلع نب نسا ( ا ا دا نع رصتلا يرخإف ل ا 0 لا
 ا ناو ود 0-0 نع لدتنملا سم 10 لاق هيو رم نإ مدا هلا نب دمت ىنثدح لاق

 9 1ك تير 0 ع يننادح هل ت 50 رك امض رمعل يلو م 0 لاق

 نهمداحو نط ضرعتف ندحح د 00 ينب يراوج نم ةوسإ هبزاتجاف موي تاذ همم ا

 اذهكال وم ثعباف دغ ىف تاحراخانا باضخلا اأأي نهادحا هل تاق مث م نهحح 11 ةدم نهدشاو

 نمدجوفر سلا ىف نويلا يف ه>وو كلذبرسف اها 0 6 نوكت ة : 0 هيلا عقد انتل كل

 تجرخاف اهب هانفحلا يتلا ةر ؟ذنلا باطخلا ينأ ىلوم ىلا يبفدا ةءالفاب نبع“ 0 ناقف نيكر
 5 أيبط عدوأ دق 1 اما ا هب هتان ناحيرا و هيلا 8-2 نقف اموت الفقم افيطل اقودنص ىلا

 لج رم ذأ ام 0 ىلع: اذاو تا < ريكلا ىهو تراضملا : نم ءولمم وه اذاف رمع هحتفف ارهوح

 0 طرح دلاح قتل 1 اممدحا ىلع نامظع ناري نارا مفو ا ناحم ن

 كحلاو لف .اًقدو 1 58 اا نول دَشو يل ا لاقو كدحضف ةءمر ينأ 0 آلا

 هتتش ةعيدولا كلت مالغاي تاه لاق ا ار اهظلوا ردع نأ اف براضملا كلت يف مسا هل نم

 عزف ةنالع هع رثكو 0-5 هيلع ىذلا جن ريكلا ث را 2 عفدو هحتفف قودنصلاب

 هيلع نم يلا هعفدف اذ ادحاو ج 3 ا مْ ا 2 صا اديور هل لاقف د كد 1 لاقو

 ا[ 3 اجلب كلا راق لاذه لو دبل ينلإج رخأ مث مهف اهقرف ْنَحَأ هسا

 رمع عم تنك لاق يلوملا اذهينثدحو لاق هنم نوكحضيو اليوطارهدكلذب نوحزامم | ولازام و

 ةيالق هذ_هيللاقف ةسااحز ودعب م ىح ىدب ىلع 5 ىئدفامو جرد فعضو ع دقو

 اهف لوقأ يتلا هذه لاق مث اهنداحي لمجو اهدنع ساجو اهيلع ميسف اهلا لدعفيلافلاتناكو

 ا. :زردزذن ةييانفت ننال

 "نبا طوف "لاذع نلو ن2 ىبب
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 ءالخنو انيك سطو . 2 21و وا تل 003
 ءامسلا ىلع يتطير تلضخا * امل لزحلا ةلل تاق دقلو

 ءازح ثايزا دع اذيل ود ظلي ندر لهو
 اد املا اهلصو اهريغ * ىذا ىلا يسأ ل

 ءادقا تارا وهف ياض أ لا ضظفاو ا ل
 ءاخرلا ل عفني امنا * ىلي مل ناو الثاث يدق

 سأو» نع يلعس 0 ليش فرفذ هدد 0 :>ا ةلا تاق دقلو يف ديعمل

 رمح تنب ةمطاف ةالوم ةد 6 فاق ريبزلا انمدح لاق ىم را 20 قدساو

 ديلا ا درا ا تال 2 ت1 تلاع ريزلا نب تبءصم نب د# ةالوم ةيعذ نع بعصم نا

 ناّتيراحور« اهوبا 00 3 ا 5 تدب ىذا 3 ,ئأا يف ةعمبر ينأ نب مع تل

 نب سءصم :نب دم تىء 5 0 3 نا عفوحألاو موهعلا اهانح ل لاه نانإ

 0 ىلآ ي ما املف تابالاوذه در 1 يف مهعموهو ةعر 5 لاقف تلاق ريبزلا

 0 نطو تلد ال لزإلا ةلبل تلق دقلو
 دينجيف تنأو لز لاب كنا معز 7 ريعان كتمان تأ ا تلاقخ هيلا تمحو شمول تل

 ناشلااذه مقتسي اذكعلاق ةعزق ءامسلا يف سيلو كتطير تاضخ ءامسلا نا معزتو بعصم نب دمت

 قفا رع انآ ةؤلس ن ةيعو يلا د ءودسلا نان نافع قاذ ءاطام تب لع( قع

 هلوق ق قع ا

 ءال_ذ>و تنك سعو * 0 موغباب تنأ اذبح

 نا ( ينرب> ا ) لسلل .ءاملا كل ندعي واد حالا ع باطلا انأاب ىع اش ترق ام هل تلاقف

 دم مأ تحد لاق ينارعالا نبأ ن عءاسبح نب دعا ع وقعد نإ لم 5 ينثادح لاق نايزرملا

 ام د هوت ايت 0 د 00 تتاكمل تضق اماف ملل ناورضتت

 كلذ دعب هيلا تداعف اب "نأ ى للف اهعضوم فىع الو تاو مع يا املف ايلم

 امعاتباو اهل ران ا دءاو - دك نأ هللأا كتدعت تلاقف مالت هرج

 كا مالهيلبق ل نئلشاو اغلاقف هندرف اهلا ءادهأف اسطوالل>

 اراطوالا ةماعنم يذق دق ا ا

 أراعم ىنمأ ف يملا ىداؤفذ * عطس م هيلو نك نم

 ارايعاو ةحد قوي لك © .انلءاخ ناكوهلا اذ( 8150
 قحسا نعيطسولا ير يف رصنحلاب لوالا ليقألا نم طسوالا ردقلا ند هنْطو زر< نإال ءانغلا

 ند لوا ليقت يدمتعملا ةزرلا هدو اكل هو يملا ا 0 يطسوأب ليش فيشخذ هل اضا هيفو

 )١( ل قاغالا ينام ار ءامعاو ةحح نيرهشل "< انياع امح ناك ج 1 ا اذ تنل ةعئاشلا ةءباورلاو 0
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 يعوزلا لاقف
 عطاس حبصلا نه رخ وا حرباصم * هءاك ىح كوشلا هاذع ءىضإ

0 
 عئاص ا يذلا يب عنصاف ٠ ءانسالا دف اد ةدوملا ولاال ضر

 نب ميا نع يرعللا اكذح لاك يازكلا انثدح لاق يع (قارحأ) قوشلاو قربالو يلام لاق مث

 اه اذاف نايشمعي موي تاذ تيرا دلاخ وهو هعم يرسقلا دلاخو ةعسر ينأ نب رم ناك لاق ىدع

 00 87 اءهعم اسلحو اهادصقف نايشاعب ةعيبر ينأ نب رمع امهب بيشي ناك نيتللا قو 00

 تاسألا رك ذو يا ركنا دع نإ متاح نع ان | هتيورو مدقت ربخ لثم رك ذ مث اورطمو ٠ ءاعلا

 كلذ يف لاق هنا حو ضيرغلا رب اف رك ذب ملو ةيضاملا

 كس وص

 قطن سلام قاطنتساامو اهافس * قرقرتملا كعمد راد 8 ١

 داع دا لك تراكدف ياعم ع رج ينمو عج قا تي
 قوش اع رادلا مسر كاك قو * اننامز نم يذم دقام هب 0 د

 قوعم انيلع هردكحي مل هب * اساحمو ءاثعلا نع انل ًاماقم

 1 ا1 0 دج د0 ه4 ع اابكك ءاكلاب هاف 6

 قرش و نوسعلا يشعل ادب عاعش * هتت#و رطق بوثلا ىلاعا لد

 * 2  قرفتي ادا نرد هرحاو *

 ىلع وا اوةبابسلاب ليقت فيفح دس رمعبلا اذه نم ةيلاوتم تايبأ ةتس يف ءانغلا نا يملا ىحيركذ |
 تايبالا هذه نم سماخلاو عبارلاو يفاثلاو لوالا يف ىنغو ى<ي لوحنم نم هنا يماشهلا ا

 انثدح اولاق يمعو نابزرملا نباو عيكو (ىنثدحو) ىماشبلا ةياور نم لو هنلس يلا سال نإ

 لاق يرافغلا نعم نب دمحم انثدح لاق ى ماركا رذنلا 0 مهار ١ اتدح لاق دعب يبأ نب هللا دنع

 ةلبل كاف ءذب 0 نس سحاف

 زوحعاذاو ةيعكلا ءانه ةيمأ نإ لن 0 5 1 ند روسم و | 1 8 لاق هع نب نايفس ىف ناحل

 تملبف لعمسأ لعتفقوف رخ آلا 03 5 ا قم اصع ىلع 16 ءاروع انيلع تلْط دق

 اسدلا لعشأم هللاالا هلاال ليعمسأ لاَقف تفرصنا م لدم ا ىف اه ز | او مالسلا اهم زَ اع 3 رك هيلع

 أمف كلوش يت ّدأأ ةعيبر يبأ نب ؛اموغل هذهلاق ىهنمو هللاو الاناق هذهنافر 5 لاةفائلع لبقأمت انيلبخا

 دا سدغو ء * امسأو موغبي تنأ اذبح

 هنأ يرأس: ةذلا هده بروال رعسم هل لاقف:لاق اهتم نعل سا يع قاك امو ترام فك ناسا

 ردع لوقي تاسالا هذه يفو طق ريح هده دنع ناك

 تيس وح

 ا ةببر ريغ 2 كنع د تددوموغبلا كلمح تم رص

 ءاوتلا كاوه نع نيف ناك * الهك كنيأر ذا يناونلاو

 ب31 نع تلا. هب

 1 71 001 ]1 ا ]1 00 ا



 (ةهف)

 أرف سأ حضاو نم ريشاس *# تدب قىح للللا نع نلفغ

 1( أ دك 1 2 ارا نينه وت 3

 اروحا هرلقم لأ #2 3 0 اكس د نارك

 ارتاتتس لكلا كسر 2001 ا دزلكو
 اردحا هب تراتملا نكو * انناحشأ ضعب هب انيضق

 رصنبلا يرجي يف ةبابسلاب ليقث يناث حرس نبال ىلدالا تاسالا ةَسْلا يف ءانغلا نأ يلا
 أ اضيأ هف نامح دلو لاقيطسولاب ىلهر رس نبا نط ناو ضيرغلل نحالا اذه نأ يماشطا 5

 امف شيحلاقو يطسولا ير < يف ةبابساب لمر فيفخ ذبرهلا نبال اهبفو يطس 3 هداف ا

 ينئادملا سانعلا و أ ينئدح لاق ناتزرملا نب فلخ ندم ( انربخأ ) ىلع ولاب ل اة فيقخ ديعمل

 هلوق دعني وعود 2 قع نات نب رضح لاق ةشئاع نب انرخأ لاق

 ادع مس ا ا ىمو # ةربع قارهاب انوزحم ناك نمو

 ادصقمناك ناوانوزحناك ناو #* الكان ناك نا لاكتالا ىلع 5-1

 ناكل لاقف هلإ انمف رع كلاب مهل لاقو أ ضلال 2. دل ع قأ ناد املك
 حربال هللاو كانثح دوق ادغ كس انتآيلف كلو َ ان دعوم يأو لاق كدعوا كانئح دق قبتع ىأ ١

 3 اع نبا لاق * 0 و ىحم م قداصريغ كنأ ىلع قر كل وق ف اقداَص كنف نإ 559 !

 داق د[ لاق ىعازّلا 2 مشاه ( ينربخأ ) ىرسقلا هللا كح هع نب دلاخ وه تدر ا

 تاطخلا | ا هلت اقف ةسو ن رمع تيقللاق ينادمطا شاع نءهللا دبع نع يدع نبميطا نع

 قحسا نع نافهيبأ ن 6 اص تى رع ) قر ( هللأ او مأ لاق هتلعف و 2 هتلقام لكأ

 ناك يذلا لاله نب هللأ 0 لف ةفوكلا 0 , مدق لاق بعصم نب هللأ دنع نِع

 كلذ ْق لاقف امهم عمسف مهنا ل ناكو ناتقذاح ناتذق هل ناكو ند لد | بحاص هل لاش

 لالخ تال الإ يشع نم * مكلع تسفنام لبا ا

 لاله دل ناكعمسم ءانغو 7 دراب لنل تعطو تارفلا ءام

 اأو لاح 0 ثراو ةعسر يبا نب ردع د هلاحر رح قحسأ نع ناذه يفا 0 ىلع (ينريخا)

 فصن اوملهف ىعاش انك ثرحلا لاقذ قرب مهل حالف فرمس (؟) اولز 1 املف ةيما 5

 عياتيف ىبرلا وذ هانس نم ىرح د عمال لشمال | قول 0

 عقالاب 6 ةاموم هماهم 23 هيودو ماغلا لل هل تقرأ ترث لاَقؤ

 برق ه0 تدك فر ( شوماق هأ هعسدو هافتقا هرفقت و هرقتقاو ضرالا رففو 00

 ل ىاألا تو



 (ة4)

 هلافصو 1 نا مم م امهدجأل لاش نالحر امو ةنيدملا قدزرفلا مدق لاق يدع نا

 ناماهانأ رخ آلا لاقو نوع فان ايهدحتا لاقاعأ. نم اهط لاقف امهملع لف نايقاهدنع ناكو اهدصقف

 ا لو ثاجعصف عاشت قدزرفلا نارب> ني الاَقف .مدصقأ ىحراتلا يف 6 ناف لاو

 داوي اهميع او كابنف ةعور ينأ ا ا ا علا ١ امهأس مث ةدم اورشاعتو هيلع املسو

 اف مف لوش ىلا هدصقر مح ع 0

 قفشلنو فاح نه انع بيغو 4 يوب ااا تنأمطاو انقتلا املف

 ١ هلوق 21 ىهنأ يح

 1 قئد تلظو امايع عمادم #* تفرقرتف انيلح 2 نقف

 قر ذهب ايضلا مح لزعىدل * ىننعدنال ينامحر ب اما تااقو

 قفر كب را ا و * ةعاطم تسافانعيت ةكسان اقف
 اذه ليم اووف نعل كلا هللأو نحال قاتاأل دعا 1 تال / هللاو تنأ قدزرفلا حاصف

 لاق ريبزلا انثدح لاق يمرخلا ( 0 ) فرصنأو هعدوو ةقرلا هذهلثم اوقري نآالو تَسِنلا

 ك1 | هيب[ هم جح هنأ هتبأ نع ن قرا دع نب ةريغملا نع ا أ تعس نا رايخلا دبع ينثدح

 مّ 0 هياع يف اشو نسا دقو ةعيبر يبا نب رم يفاف ةعيبر يبأ نب نتاع نإ هللا دبع نب

 داتا باطخلا انآ يدعل تثدحأ “ يش يأ هل لاق

 عا نإ ب ةاغرل الد ياو 2 يوما تقدس تلقا نواره
 تولكو ردع نع نيعا هل * -طقاتت اضيقتع قرط لايق
 تيل لاش اع "؟يرصا هافس * او 0 وقلافكتتسال ةيشع

 بواب كنا للك ايلا نيد « مل تعمد كاسل نماقه لع

 ,بويذ هيلع تداز دقو 0 * هبونذ طخ نا وجري حورت
 قر داقتلاو ىف ندلا لع * عربا نكل ويقاسا كتيلاامو

 يفأ ن نيرمع دعاو لاق يعذحتلا كت نب يسع انثدح لاقيعاز ,حاد# نب مشاه ( قو

 ماقف اورطموايلم اودحت# ضيرغلا هعمو نما جر 8:هعمن دل قيقعلا ىلا شيرق ن.ء ةوسن ةعيبر

 نأ لل طملا نم نرتتسا تح ندر 49 رطع نولع اولظأف ةوسنلل ناتيراحو ضيرغلاو ردع

 روع لامك هنف ىغا ىذ 0ك لق ضيرغلا هل لاقف نفرصنا مث نكس

 اريخموا مكحف أباسب # ارفقملا لزيملا لات مل

 اركذيناوحشلا يذل قو * كاحشدقام ضعودل ا ذ

 ارطع نا نيدربو .ءاك * ارهاظ ذا .نينحلا ماقم

 اذوز يا ىلا نحرخ #* انهوم.هب ثالثلا يثمثو

 ارفعأ بيط:يبرلا لهس:ب * ابقلا ءارو نم سلجملا
 هيلسسسا
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 ”انسنا.اتكام- نطس رك » لس وانام لع كف
 انيقشاعلا ىتاي نيح قوشم ىزعت ناو ميدقلا قوشلا وذو

 انينض دا دكا ع 12 عا كل 3
 انو اهب داؤفلا ند ولو #* اع تددصق اهداع دز

 يماشبلاو ور# نعرسهنبلاب لمر حرس نبال ءانغلاوادحاو تيب لكل مهقتعأف هقيقر نم ة ةعسل يعد 6

 2 ( لمر فيفخ نامحدل هيف نأ يسوم نب هللا دنع رك ذوضإر ال هنا لاش و ليش هفو

 |( افا ناك ةعيبر يأ ن ردع نا قلكلا نا رك كاف .عونأ دبع نإ نحل 1ك لآق ى مرجلا

 كلذن يقل ناكو ةورسع نإ 0 هنا ا هد ى الولاتز ثأو هل لاقف هنداحيو ريب زلا نب نو

 ام ؟ ءافك 1 لوا تاطخا ذاب هد د هناطي شكر ف كماما وه ةورع هل لاقف هلا

 | لاقوهيلاتفنلاث ناك ثرح هينا ول اذ يرتمد 58 ويماوتنأينأ ؛ يلب لاقف كن رياسمو كتثداحل

 رظنلا ةذل الا هيف ىل ظحال # هعما ندحلا علوم ْؤ ا يف

 ا نإ ده ( ينربخأ )هم ايحدمت همالكن م كدعذا ةورع لع>و هعم راسف ةقلط < كك ىَح» مْ

 ةعسز يأ رم ىأر لأق هللا دنع نب بعصم انثدح لاق ريهز نب رجلا نايزرملا نبا |[

 0 نب ء هاا نب كالام اذه هل قف هنع لاست ةعاجو هلامميى انا رم دق تنبلا فوطي الحر |]

 كلوق ىن .ةليدكلف كقوشنأ ت تازام ى أ نبااي هل لاقو هيلع د ا

 انيمسابلا قو درولاتءم #* ناتسإ ةحفت 5-0

 انيلي امف تللخ ينوكت نأ * - أ ةناقتلاو ةرظن *
 هللا دبع ادع كت نازرلا نب فل نوع ا 50 نأ 1 '

 يلؤدلا دوسالاوبأ ج > لاق دايزل ىلوم نر لاق هيبا نع ماشه نب سايعلا اسدح لاق دمحم نبا

 دولا أ تناقا ةعسر ا نب رمع اط ضرع ذا تيبلا 0 يهانسف ةليح تناكو هنأرما ب

 ترخ فاعل اكف داع ةحلا لا تداع املؤ عش تلعفام رمع هل لاقف هساعف دوسالاوأ هانأف هتربخأف

 هل لاقف سلاح موق عم وهو دحسملا يف هاناف دوسالا ١ بأ

 عبرأ قئالخ ماوقأ منش نعو * 3 لها نع ء ينذثيل يناو

 عنيو رضإ دق يللثمو 5 * يناو اشو مالس سأو ءايح

 عاظتو مقتسأ لاح كك لع * ا كتنيو ينيبام ناتشف

 هللاقفديلاع اخترب افدودالابأتت ًافارماكف دواعم مويلااذهدسب اههاللكلأ معاي دوعأ ت تسل رمع هللاقتف

 درا قئالخ الول انديسو .# قىفلا وحأو ىفلا ناو يتفلا

 0 . كناو ىودجلا نع لو * انا نم برقو ىلا نع 0

 دوسال قت |: لمتف اينغ ضرعأر ءاهار املف ف.سوع المتثم دوشالاوبا اهعم جرخو ت>رخ مّ

 يراخلا ديالا ةلوص ىقّسو * هل بالك ال ن م لع تاي دلو دعت

 ميطا 2 لاق يرمعلا انثدح لاف ىمارقلا مئه نب دحأ 0 لاق نايزرملا نبا ( 0 (



 3 ب ريو اب عنخ ؟ ج10 تيا

0 

 متم تامملا يتح مكب فاك * قشاع قعر لو وت

 مد يذ هجوأ رشباي متحبصأ * مكنأب تماع دق كنا لوقيو
 ياسا و كمت نبأ لتق ىلع ىلعاف * ىلهحض مل ناف هتيهر ىكف

 معأ ملامب انءلعي ال نا * هقحتلاقوابحي ةكح اس (5)

 مسقتم يوه وذ ىل ادن مف د هذ رففغي هللاو هب يماع

 مدقالا لاصولاىذ ةلختديو * ىوطا يثدا ىلا هعزاني فرط

 3 هلوق مونلا هضيفنت نمو

 ظ : تكس وم
 رؤناو ءاشعلاب تبش حباصم * تئفطاو مم توصلاتدقفاملف

 رعس مونو نابعر حورو #* هبويغ وجرأ تنك ريق تاغو

 م ًاموقلاةيشخ نأ كلو باح #لاةش متل ونلاينعتضفنو (؟) :

 هلوق هالتق هرادهأو ىئنم نهر هقالغأ نمو

 ينم هسفل اذا انهر قلغ نمو * مد هب ءايبام ليتق نه مكف

 يمدلاك ضيبلاةر طاوحمحار ا ريغ 'ىشنم_هينيع 'ىلام نمو
 لاق ديزل انثدح لاق ءالعلا يبأ ع هلا( قر ا 3 0 ا رعاش ا هلك اذه دعب ناكو

 كر تأ ى رع نا هلعر نع قحسا ن :,ع نافه ىف نع اذ توط لا و رع ىلع

 كاذ لاق ىمع ةزبا اهنا هل لاقف ه ركتأوهب د م 5 لحر ىلا رعت

 دوك قي زالوا ا ةادصب الا لع نفى مع ىلا اهبطخ ينالاقف كرمال منخأ

 سبلو قامت وه هللاقف هءاكف هيلا هعم راسف همع ىلع هب لمحنو امظع .اسمأ اهب هفاكو اهح نم هي هنلا

 هحورف ىلع يه هل لاقف راح ايد نأ لاق هنم دير عدلا 1 لاقف هىمأ هب حلصأ ام هل

 ىلا رمع فرصناف ةبقر قتعأ ال ارش تبي لوقبال نأ فاح نسأ نيح رم ناكدقو كلذ لعفف

 كا رآو امال كل نا هل تلاقف اناوح اهلع درب الف ةملكم هل ةيراح ت تانك هيض ثدي هلزم

 لاقف أ رعش لوش نأ 3

 كتموص
 انج فاول تك تول ع ا لع ولا لو
 انيفد ءاد -يوطا كل جاهو * اقوش تثدحا دق مويلا كارا

 ( ملا تدزاف تكام آذآ * ءارع وذ كلا تعز ثنكو
 نياق تملأ كفانن « لوم اطلق كير
 * اتيملعت ذا -اننامز ضعك * يحم خا ىلا يش تلقف *

 توضصلا نع ضف>و يورو 69 تمستف يورو 00

/ 
 1 0 ا ب ب م ل رم مر يبل تسع سس ١
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 انبملا ليلقلا اهنم ريثكو *: اهنم نيعلاةفرطكىظح تيل
 انمو اهم داؤفلا ننام * ىلس ءالخ ىلع 1 دح 3

 انمو تامملا لبق اهازا نأ #:اموي كنم.:ةمعن بر تريك

 تمس وص هلوق 0 نمو

 القد نأ حشاك ةلفغ ترظنو * همالظ نح ليلاام اذا ْ

 القثتساف مهباوب ير كلا تو * مها 0 مونلا ح 3 اف

 الهأ بثك قلعسسي ما «اهتكباثايف(1)]ر كا

 ىف تدسن دقو هريغل نانط هيفو قحسا نع ئطسولا. يرحم يف قاطم ليش فيفح ديعمل ءاثغلا ||

 + ار نأ ليق ةبابل عدو * هلوق عضوملا اذه ريغ(

 بحس وع هلوق ثيدحلا هين نمو
 ناغضالا نطاب تارسم و # وللا ىلعتافءاسمراو>و

 نال زبلا لذحك ناسخ ف  رطلاب قشر لاح رالدص

 ناحشألاةمهم(9)نوحشو مل قاعد دقو ناعتادك
 ناح  كرمشل :اهلثم ىجلم, اراك مدنا نءايحاف

 كس وص هوك هنطتا رول تيدا ل ١

 انيفتشاو انليلغ (*”)اتنثف #* نماو نسالا نم ءالخ يف

 (؛)انيوهامان أ نمانتاو# ناعلارهظ كيدملا انرتكو
 (هرانضتقاواتيدلءاضقيف * لال رشع كاذب انثكف

 تس وح هلوق ثيدحلا سعصهلالذا نمو

 الولذ ثيدحلا ىعص انلداعو * هتييتسن ىوطا يف انضفا املف

 اع داؤتلا ف هيض تفحلاو + .دضش روللا لاا تركت
 تكس وص هلوق ءاذولا نم ءاحرلاب ةتعانق نمو

 ءاحرلا بحملا عقتي هنا * ىلبط مل ناو الئان يدعف

 ريك نسحا اذه ريبزاا لاق

 (5)لياقب هل كالو اق * لئانب ليا> نم ضارب تساو
 0 وص هلوق هلئاق: هثالعا نمو

 مأ نأ نطاتو رطالاف ذل تارطأ لاش تالا كاسل ىف كاف ىم ل ١

 انسوبد اًنضقف ىورو (5) ايش م يورو 02 اًيفشف ىورو .(9) بحجم نه يورو تت

 ضاريورو ( 5)



5.0 

 نايئفلا ةذلب وهلثو ش

 تاهل فعل سرع هع يشف تنك وا نامزنف

 حولا رن نه ريرغلا درصنق

 نام ني) ناودلعلاالا نير .« دب الو نئازقلا يف تيلعتو
 كس وص هلوق هفرطو هعمس هتفلاح نمو

 ىرصضل نعو يعم نع ريصأ ف تفكَف * يد > ىلع اهافءاح يفرأ رطو يجءس

 هد فا اطارات نصل اذا ع انك الل نإ لع نعول
 هلوق لسرلا تءن هداربا نمو

 تس وص
 اهاوح(١) ةققر ثبت ,دحلا ةعاك تاعبف

 * اهعان ن 5 ةحارذ * ةيسلا ةيشحو

 اماه ليا نمهضر 0 0 1 تلهدش تقف

 تس وص هلوق هريذحم نمو
 ًّك ردح يذخاط تاق و #* شب راح تاشر ا كمل

 0 هللاىزخاف مكيف تن ا ناف

 تا

 هني

 ةرعا اذن نم تااقو * اجت 0 1 توي
3# 

 كر 0 كرداو 3 ط و يضق اذا ناقو

 رك ذ لمز امفو يطسولاب جزه اهنف يملا نبالو ليقث فيفخ هنو تايبالا هذه حيرس نبا ينغ

 ينال 21 عَّرق ركذو عماج قتال هلا قداح نع ءالعلا ينأ نب دمحا نع ةردلا هجو ءاكز

 شي رق نهخيش لاق لاق يبأ ينثدح لاق يمع ينثدح ىري.بزلا (لاق) ةياكحلا هد تا

 هو اككزوا الا ف نطروتالا ةضرفوا نإ ريع ردع ؟ءاسن اوورتال

 كرذح ىذخ اط تلقو #* قيراح كاسرأ دعا

 تكدس وص هلوق هرارساوي حلا هنالعانءو تالا

 : اليلغ داؤفلا يفهم تيف>او #* هضعب نلعا بلا اهلا توكش

 كت وص هلوق روظأو هيف ناب اممو
 نطبو يم بملا روظ * ىلتاق ىلا لا اي مكبح
 محاولا يض لقأنأ ريغ 0 ا 7

 ٠ *ءس وص هلوق فسأو هيف مسا امو

 هقيفر ةياور يفو )١(



 (ةهذ) 1

 دروملاو رداصملا ٠ تاك 9ع يح تاضاوو تفرح

 ا امو ا ام تق فمع يتح  كاذ ٠ نه تب رحو

 هلوق 0 نمو

 ارؤغي نااتهوم محتلاقرأ © [ريعأ يمون تابو يب مان
 هلوق ريطلا همغ نمو

 (١)ريغتن الو انكردأ مثانل * ةجاح ضقا مالغللائاقوانحرف
 را ناكرلا انقلت ناو * انا ت>ح:س ناربطلا م اعايع اعارتف

 هلوق سلا (0) ةدادعا - نمو بَل يا نالف ربغ مطوق ن نم ربغتن

 أريفح | اف ريفحو * يرصرب(*)امهنال وأ ريستاق

 أريسو ءاوثلا هيالاقأف * نامعن امرصام اذاو

 انهن دحتشت نال رص ع دق كلا دج ذأ اييعق اعأ

 ةلوق تانشلإ ءاماو رح نر

 تس وص

 بأ اطار رع نك 3 يداه ةا |هملا 3

 تأ ل ا ورطقلاددع * ارح تاق 1 محا واق مث

 باشلا ءام نيدخلا ميدأ يف 1 ريح ة ةنوث 6 ضو

 لب لمو : فانطا "دع رخآ لنه فقح كلا هقو رصنلا لع وقح ةمئط ن دما

 : ظ ةلوق هلتبست ولو نمو اذه وح

 كس وع
 الث دق بلقلا ناف نيصاتام * امتراخل امو ةقر ىلع تلاق

 العتام ضب اهلاوكشا نكس 4# ةحاون تأ ند.:ولا للعو
 الط نكي مبا ولوق م رب * ةشحاف ريغ ناصح اهّسحارف

 التتمأ منادكيفك ١ اس يلا # هعجار نا هح ير 5

 الجر تقلع يف لو تساف * مرك يفو رتس يف كؤابح ىقاف

 هلوقف يوطا هيف ساقام انو
 اعيصِإ نسق الك اعارذ سنش © * من1 يوطا باب ا

 هلوقهالخاوهنايصع نمو
 ش٠ «9 ' وص

 انلطالا رعاوناغارس ف را نت لا أو

 امقتال يليلخاب ىورو (#) سوماق ها عرسأ هيفو ريسلا ذغأو (9)سوماق دج هبلط يف ربغو )١(



 تا 1 مسي : فت - ل ا ا و >7 ال با ا رق دو ولا 0 5
 دس ا ال 07-7 1: قيل :

1 54 

 ( ةم)

 هلوق هتدشنأ املف «برطلا ينانعتو قيل لاط
 © الإ رام دخلا طلخ < ةملاع ةط انأث « هلوق ىلا

 0 تلاق دنهاي يل اف #4 .اًضرلاب نهر كل ىك نا

 دلاخ نب ديعس تذبيماس هنا سعا ينعي يماس ىلاااهل انرا هذه لثم يل يلطا داحاي كحيو ديل ولا لاقف

 يم را مهم ةعام يف ينادحو قحسا لاق سفن اهتعبتن مث ا أ جوزي امقلط ناكو نامءنب ورم نبا

 نوط قيتع 1 نبا هل لاقف ةديصقلا هذه قيتعيف 0 1 2 نأ امهريغو يريزلاو

 هنودح اق مرومأ ريدي هد 0 ةفص يف ةفيلخ

 هلوق 0-3 ئدذلا هرمش نك وياولك
 ارا نيملانءاعمد م شلل

 اراد وذأو ًاراحم انع(0)كنم * انيأر بالا دنع تلاق مث
 ا 11 | عك لي نش أ كوك ف
 اا( ورا يالا ةلاق + اتمكن ةنودتملا“ [كمَح

 ال ةنحشللا مارا دقوأ .< كلو تدي ا ديدلاك ودل
 اراتخا ىرخحأ كيل يباق رث * | امو هنع ضارعالا كاذإف

 ا نا نم متوندف * مكتبرق يوتا اذا ىلانأ ام
 اراضي كر 317 اهاراو - + لاوظ+ تاناادا ىلايللاف

 هلوق هرق ع ىذلا هكشت ندهو

 سس وص
 سنك 1ك بوعش رصقو * ًامئاط ناد مث ترواجام كرمعل

 اغاذكح> ترمب (#) ةمرحم * ةنالث م 0 نكلو

 ابرإ ا تلقنام ىلحر باللا ىلا * تشم ذا ض رعي دا نأ ول ىتحو

 ايدح ةيماد سعلا ىسحو 2 #

 ايصخ ادلب تفداص ى اكملا نينا * ميأ ناك يناوخا عرضمو
 اف ةكنر هكانعتعرفتسا الو * ةباحت كنم سأرلا رعشقال اذا

 امهيفو ورمح نع يطع 0 اق فيفخ هنو دنعم تاسالا هذه نه يناثلاو لوآلا يف ىنغ

 ش هسذجل ملو كلام ىلا سنوي هب_فنو يماشطا نع لد اق كلام

 هلوق ةرغب ردتعي ملو ةربخ نع همادقإ نمو

 2 د و مو ترصبأ و كنا

 10 ا اا 7 اه رز 5

 ا : | ااا ااا ااا اة ا 1 10 11 ]10011  ذذ ز ذة 5!0103“ك5كظ]“كك3خ]خ1مم 1 ا

 2 ٍِ 3 د41 2 00

 1 هأ مان مظعك مرحي لوحوسوماقلا يف لاق ةمآ ىا(*0انننب ىورو(5) كبف هخسن يثو )1١(



 ( ةالز

 اناو ةكلق هدو ىلا © 11 نم دوؤدعراو
 اما تازنعاو ضرالا نه * فااحيف سانلا كلس ولو

 اياتاسلا ارق ير 2 0 1

 سحب ريغ مهاربا باتك نم نط يببرال هيفو ىكملا يو يماشطا نع لمر صافقلا نبال هانا

 هلو ا هيف حدق امو
5 / 

 بصوو -- يتارتعاو * 0 , ندي لاح

 ندع نو هدد اهنتع # ةتعم يف 0 تاسرأ

 ناقتاق امان ىلا دج و * اًهوم لوسر اهنم آن

 برض ذا ابا حافي دحا * هب رعشي ىف بانلا برض

 بدحتحاف انم كد تطلع #* ةحاح كلو ظاقبأ لاق

 بضغلا ىتع ةفلح نيع * تد_مجحاف يند رادمعلو

 بحر دعا 1 رحب تفقس 4# ممح ال ” نم رلا هش

 5 تح ىرخ اذكام * يلرذعم ىلبق افالح تاق

 كيف دف كلاذ ١ بق © (ضرأا نحر اكل نك نأ
 نعرصتلا لوا لش ناحدل قو قدس نع رع دا ىرخ يدنا نش

 0 هيفو لقت فيفخ هنا يماشطا ركذو * هسا ل نينون تاتك نمنح دع ةفواور*

 نعطاص نب لع اهاور يتلا هت داور رمح راس[ دردص ىف ةضاخكح نورا تاجا

 00 ىووةعيبر ىف أ ن لمع ناك هم نع ريزلا نع ى؛ هركاو هلاحر نع 0 نع نافه

 كلذل هات هروز نا مثال اع يع الوخو المر امم فاتح لوسرلا ناكف ءايمااغ

 ةيراحاهعم و تءاح نا ثملب 0 همدخت هلةيراحهدتع تناكو مانق هنيعهتباع قح هنع تاطيأق اه رظتناو

 ىرظناف يباطت اه تااَقف طقتس مْ هتبرمضف بالا ب رضَت ند راخلا ترصاو ة ةرد> ا 15

 ليل لاط كاذ يف و ال تفاغ أما هينج ىلاو عجاطضم وه اط ت تلاقف ريحا ام

 تناك ودق راعم نيب وهيب فات 0 1 املا ٠ ثعبو هميدح ىف نافذه ا لاق # برطلا ينانعتو

 اهاناو ت.ضرف هتيراخ الا هدنع نكي + هنا اه تفلحو هتصق نع اهقدصف ءاسنلا نم ةلزح

 1 : ٠ هلوقب رم ينعي

 حلل [رارم ديلا طاحت © ةنملاط .ةطت ايل
 بضغلا تاروسدنعيخارتو * اه تنال اذا :لوقلا ظلفت
 3 ثدآو قا عال #* | ا اهفرصت لزت مل

 درب ن ديلولا نددلكلا لاق ةيوارلا داح قرح لا هناك نل ينادحو هربخ يف قحسا لاق
 ةعسر ىأ نب ر< ةدصق الا يداعتسا اه ةديصق 00 و هتدشنأف
 نوار رق تا را ا ل ا ا و ول د ا اول د رس ا مك ا اطل ا ا ا د تا ا ا سبب ب٠ سس ا سا

 ( ل يناعأالا 80



 (ة5)

 خز ىذلاك حصا الع قيفش * هيأ ا 3في ينانأ

 متكدق ناكام ض»ب نع هرئارس #* تحرصو ثيدحلا انثئابث املف

 0 مغر ىلع يتعلا كل ىدنمف « بذاك ” ن مر#حملا 0 7

 ب 00 تلا عدلا كلعلو * ىد. ىلا نلت عل نعلا مولدأ ا

 يط ذا كلاندر ران انعام - كما #2 اطوسر ناكو تبتعل و 2

 ا ع نبال هيف سنوي لاقو قحسأ نع ردم ا ىرح يف قاطم 3 م ن.ال ءانغلا

 اة هف ةيولعل ناو لوا ل 3 ىماشطا

 تس وص هلوق لزانملا 0 نوقف

 اقلب سراود تايلح نطبب #*.1) اعيرتملاو ىلا فيصم تفرع
 انرطر اك وكلي و هلام «تلدت ويقتل فاو نم سلا عزا

 اهدعفم امدق ناك اداؤف ناكن < اندم غلا نريخ 5 ناحسف

 .ء يلطعس ولاب ليفت ىلا ضيررغلل انغلا

 تتسم وص هلوق ربخلا هراصتخا نمو
 رجيش عار ا كات ركحت 6 لآ

 ردعت ةلاقملاو ارد عغ غابتف 5 0 0 سف ةجاش

 رك دينك يذلا ىرغملا ! 0 دع احول تاكواهأ غد )0

 رغغتي دق نادنالاو دهعلا ند *# اندعب لاح دهل هايا ناك نيل

 اهو ةديصقلا هذه نم نيرخاآ نيتبيف هلو رصنبلا ىرحيف ةبايسلا» لمر حرس نبال ءانغلا

 ررغملا ىحملا لوطا مش دقو * ىرسسلا ينهش 3 ودىذليلو

 ؛ ا ا لا لاب امآو د مهتوفأ اما مهيدابأ تلق

 ةعسر يبان, ل وق ينءمام ينأ عال تاق لاق يصوملا قحسا ىنةدح ريزلالاقو رمت ن 00 لمر

 رذعت ةلاقملاو ارذع غلبتف * ااوحاىف:ل اهل ملا ن مش ةحاجل

 هلوق ءافصلا هقدص نءو ساّج ام ماق لاقف

 ءادأ اهلا اهلصو اهريسغ * ال كين يع لصو 0 0
 ءادقلا تايرلا يهف تانوأ * لاصول تند ناو نأ لك ظ

 2 وف# ١ هلوقو
 اناس يمل انس © كعلم كل حا
 ايتاع ؟ءاح نم ا 2 ك0

 هئيفرعت له ءاهس ] يرظناف ينةةروهشما ةياورلاو (؟) اعنرتملاو لالطالا لئست 1 ىورو )١(

 هنوبد يف اذكه



 (ههز

 «ه»* ر

 هاوه اناوه 0 بح نم * 0 ضل باقلا دواع

 ءاوس شيعبيط سفنلا يرئال * نمي 5 يموقلاي

 ا نأ اسرع قف ناش 3 ال نأ عدا تأرذا تلا

 هاضر يدنع ناف ىنعطيلو * انم ةلاقملا 3 نأ نود #*

 هأرثفا هاوه ىلع د #* اودع يش كيدف يب عطت ال

 هانعام ةرورض يريسأ كا ناو فاربول نم يف عطلال 4#

 هاربا دس الو ا نس د] نم يرجع يف يرارضام

 106 ١ نع ىلا يما الا امو سبملا تيب يبانتجاو

 يطسولا م نبال هفو قحسا نع يلعسولا ىرخ ف رصنلاب ليقت فيقخ ديعملاءانغلا

 نع يطسولا لش يلا زرحم نبال هيفو يلدهلل ىطسوأاب ليقت فيفخ هيفو 0 لاقورمح نع

 نات راح ىدسسو ىديلاىلب ةيلعل هيفو ىماشطأ لاقو يسفن ىرأ رمذام هلوأ دشن .هؤادباو رمع

 هلوق ىلاعلا هحم نمو ىناثلا ليقثاا نم

 ] هةلسوص |
 كش شد ع اذا د“ يعمسأ نا - كلذ 3

 )١( دصق انب اهلا الياد :* ىوطأ حارو اعارس ان>رف

 اودقري + ىملاو(؟)توصلاو + عاش -نسرل نونو .املف
 ديشش نم ةيشب ىلا يفو * ادشا اغا املا انشد

 هلوق لزغلا # هحتف نم 7-1 رادادع طش * عم اهف ىنغ نم ىلا تانالا ةننه تحن دو

 سل أب نم ارجح ن 7 + ىوطا امر ,دب ملو قدعل مل ا ادملح رحصلا رس

 هلوق لاذعلا ىلع ةءاسملا هفطع نمو
 4« وص

 ينافك دقام قيتعاب 2 نإ + ىنىذلا يىسخ قع ىءلتالا

 ناسنالل تاي لم تأ ىاهتزا تيآو ينماتال

 هيفو ثدحم يروم:نط لمر هشو ها عومت نم قاطم لو ليه نود ن سيلا ينال ءانغلا

 هل وق هعديشل نسح نهو 006 ب يدع ينال جه

 ,. «©© ر وص

 مرصناف ليلا كدو يذ نم تءطقو 0 مرت>ا امريغن“ مويلا بيبا ترث

 مدن نم وسلا عرق شاو ةلاقم 2 2 طب نمو نيحشاكلا ةاشولا تلا

 ءوضلا ذأ ىورو (؟) دش انمي اليلد انيلا ةخحسن يفو 6



 ل. وب 7 رص 00ج 5« ١+ كاب 1 سل ع

 0 ا د ا .

)84( 

 باوّلا عجر(١) منأ ماع * لآ لا ا [دع ىلا نسل

 ني اهاوه 0 ةرؤ اعا

 يبر وه يذلا هللاو _ض

 ءاحالا جك ١

 83-5 يغو ةعاس(*) ينابطاخ

 موصل اهردم ينافكو

 انلع | رط

 يلنامل ىنلكو موللا عدف
 تارشلا 3 سفنلل تاذَح

 باذكلا ريغ نلحأ اقداص
 (؟)باذتحاو ملم برق دنع

 باطخلا يف ىلخ تزع م

 ينام دح دلع اهاوس ول
 ثلاثلاو يناثلا مث سماخلاو لوالا يف قحسا نعيطسولا يرحم يف ةبايسلاب ل واليقثمدركل ءانغلا
 هل وو ةحملا هناسأ نهو يملا ىحب نع رصنلاب لش فيشخ دعم هشو

 هب الح ربال موللا ضعب ليلخ

 يذلاك ر> : فلكي نم ياخ

 يلئاقم باصت تناك ام ليلخ

 عداجب ىل.ح م

 يوكا نم لتلخ قريواىبلخ
 نلاناو تنال تدعابنا ىليلخ

 هلوق نيقيلا عضوم يف كشلا هححر نمو

 ّح لياخ

 يع ىلع الوقت تح حقن 3

 مةس ىلع ادا ؤف لمديهب تفلك

 1 ىلع تعقو يت يلمع الو
 21 ياذا قوم
 مصعلانم رأ ونلايدب. 0-6

 رسالو(4)برحيلبلأا اة دعاس

 تيس ومص
 ىنم نم .بصحلاب اهيل ترظن
 ةعس حبباصم مأ سمشأ تلقف

 لفونل اما طرقلا يوهم ةديعإ

 اهكنل مون. حسا اهيلع كو
 اتاديدك نا رغا اطتسا لك
 صلب ىلا لعباس ا
 هئام (6) 0 ةقئر زاَصن

 ايعك ل

 تكا اذا

 كدا 51

 ىح اصلا 0

 مراع 00 الول 0 ىلو

 ملاحتن أماآفجسلا فلخ كاتدب

 مشاهو سمش دنع 2 اهوحأ

 مداوخلاو ابعاس لخت ىلع

 مصاعملاو اهبحو أو ةيشع

 متامسلا هدأت 1 هحوو اهاصع

 5 اونلا ا ه.داغت 66 لص

2 6 0 

 يرحم يف هن ةبأم 0 0 قحسا نع ترا ةبانسلاب لوأ ل اق دعم ءانغلا

 هلوق ه راذتعا ةوالطن 0 ءاشهلا نع يطسولاب ل - ضيرغلل اهفو اضيأ قحسا نع رصنلا

 برا ا ام يورو (.4) ىنّتناع ىورو (”) بارتغاو يورو (؟) هقفأ يورو )١(

 ما اهؤامو نانسالا مط عيراسالاو 26(



 (هجن )

 رباقملا هتببغ نم وأ رادلا هب * حراك وأ نكب ل 'ينك اههو
 رضاح وه نمو ودرن نم ثيداحأ 5 نكنالف بابرلا تل سانلاكو

 ردعل هقو ورم نع رصنيلاب وا ليقث جرس نس ننفتلا ف هلواو تاربالا هذه ضعل ٍِق ءانقلا

 تالا هذهو سدح 4 مهارب تانك نع نط رادقل هيفو يملا 5 نع 0 لمر يداولا

 | يناهن رك د دنق راخا اه: يلكلو ىدنبألا فورم ناةنمكلا ىلاو اه ا ردك لل

 ةرعاكلا هل نم اندلب لها عما دقو يريد زلا لاق ءاكدلا هتءطاخم يف هل نغ ل نمدو اهعضاوم

 هأوق اودع دام لع تاببقلا هذه نا

 ©٠«

 كانتا كونفا تلقا اذان ع كارلا انقلا ةادحح كون

 كالا ا فيعض مظن ضف را ن ةريسع نه قباوس تفك

 كاذك هلت ا ق !دصلا ِق عطب نم ط تاقف :

 هلارع اناودع نو كف دع دانا تضع نأ هكردع

 كاضر ىعاتاو قمراكم * ؟دنع ىلىذلا نم ناكف

 9 ا. داو ةاحلا ع
 نبال رخا ان هيفزا لبقو مك ان هيف نا ميهاربا رك ذو يطسولاب ليقث ينا حيرس نبال ءانغلا

 كاقو(١) نرقب يراز نا يفو

3 

2 

 كارأ -ن ”نيملا اهون رقت * هلا ىف دذل وألا داو
3 

3 

 كادف ديهح فتح ناك ناو *

 تصوم

 2 باقلا لتاقم تد اصاو + مقرس مويلا قداتعااو نبل لاط

 ا

 >2 كلذ باووشنل 2 »+ ا ر هل ثددحو

 م2 سقت يدل ىلا ندل"* اكرم ىلإ تياه دم خر راكع
 ا

 مدي ْنَه أه 3 ا دمدعتف خب 0 00 نأ

 هلوق هلاقتنا لق نهو يماشولا نع لمر حرم ع ءاثغلا ||

 000 هموم ْ
 يناتع للقاو حصنلا كل_لسما * باوصلا ريغ لئاقلا اها

 ينانتحا لوط كل ريو *(7)يصعتسنانماعاو ىننتحاو

 باهذلا ديعب رمغلا مئاد * شغرهظ نءف ًاحصن لقت نا

 يدعت فوس ناب و يورو (5) مغرب ةياور يفو ()



 (ه«)

 اهذواو لك | غاب ؤرما نلقو * يننيأر ام نافرعلاب نطابت

 هلوقدفصو ندسح ن*«و مهاربا نع سلخ ربع نأ عماج نبالهفو يماشهلا نع لمردا.ع نال ءانغلا

 الهص ذا لاتخلا قباسلا ةلرعو 0 هتاسو هائيع ميرلا ن* اهل

 هلوق هردصم باوصو 1 را ةقد نمو

0 

 اله وب نأب 0 داق 0 عل 1 0

 هنأ ينعي مهاربا نب قدحسا لاق ا ع يطس و | 3ر2 ّق ةبايسلاب لقت يفان جرس نال عا ءانغلا

 كلدب هل وعذب يا لهو 3 هس ناي كل صعل لاق ريد ر :أ| لاقو دهعلا م داق هودعش لهي 1

 هلوق ةحادلا 00 نمو

 و.

 مسا ومص

 نادك انكادها كربع < اليس انزلا حكنللا أيا

 نع 0 ل اذا ل.هسو 6 لا د[ 8 ة.يفاش ىف

 هل وق عب رلاهقاطنتسا نموا نباو ور + نعرسنلاب لقت فق ضي رغالءانغلا# ةيروغيضيوربو

 فم

0 

 "لن , وك ةانغلا ل اقوشتم د ًالوقو 2 لاب عع رلا الكاس

 المح كار مر مه ف #١ وفعلا كرا

 اليهس تدح و ولو ىمغربو 3 اولقتساو ا ونعم 1

 السس تءطتسا ول ىه ركبو يوريو ا

 الوهسو هناك اويحاو 2 اراوح 1 امو اياد

 2 قلطم قدحسال هولا قحسا نع يلعس و /| ير - ف ةبايسل اا م عجرم 0 هدا ناللمر هرق

 لاقر آل وم هل مف هتدسأ .تعرشدقو ليقث قا نودم نب سيلا يب الهيفو رصنبلا ير <

 هلوقىلقلا هقاطنانمو 31 ايي ان هنلع رودن انكيذلا اذهنا لاقف تاس لا هذهرب رح دقن ودا

 عومدلا لوقي امم تر 5 * الاقم قدتع ا مف يل لاق

 عيطتسأال ب اهلا ايا * اهعدو ىميلس عدو يللاق

 وك ةدنعمب ىلإ تسسن 100 وحبا هيفو لاق يماشهلا نع يطسولاب ليقث يناث يلذهلل ءانغلا

 هلوق هلازع نسح نمو هل وشم نم

 رتاط كيدلق نا ليح تدب 3 * تدعاس بانرلا راد نا قحلاا

 رارملالمحرلاب تره أو يوهخ#لاا اوقرافونوةشاءلاقافادق قفا

 رداقملا باررلا 0 وأ دعاس *# امئاف ءاملا قددساو سفنلا عز

 رشاعتال نم ليك امهرمثعو * اهلاصو ميدق ل لعجحاو اجتمأ



 (هذ)

 هلوق يف رمعل قيتع نأ نبا لاق لاق
 «.«© ' وح

 ىغالاي ودعي ليملا دبق نود * قرص ا 1

 رمع اذه مأ يطسولا ت تلاق * يتف هلأ ىفرمت | يركلا لل

 رخل لهو هانفرع دق * اهع دقو ىرخ_صلا تلاق

 م تنأ اهدشنأ دقو قي :ء يبأ نبا هل لاقف رصنلاب لمر فيفنخ حرم نال تاسالا هده يف ءانغلا

 هيلع تئطوف يدح تعضوف ىل تلاقف ا د تاق لوش تانك ناك كسفس تدق اعاو اج تح

 ًافيفع ناك رمح نأ ةاورلانم دحأ ىلع بهذي مل لاق راكب نب ريبزلا انئدح لاق يم ءرطا

 نرأ نع رود“ ن ده امدع - لاق فا نب دم ( ينربخأ ) دريالو موو فقيالو فصي

 نياناك اولاق هلاحر نع ىلدوملا قححسأ ن نع ناتعو أ اندح لاق اص نب يلع ينثدحو ىنارعالا

 هل شرفدقو كلما دمع ن يب دولا ولأ جلا نم فرتس | الق نقتل نم ةئس يف جح دق ةعيبر ينأ

 لاقف كرمش نم انه دعنا هل لاقق هلا لخو هلع زف رج ناش ىلجو ةكن 3
 تلقام لك نايوري اهو ذلولا ةلزنع ىدنع اه نامالغىلو رعشلا تكرب دقودل < خبشانا نسلم

 كلذلزتهاو ديلولا برطف * ريش دا تأ امم لا نمأ * هلوق هادعن اف لعفف امهم ىلا تقي

 يرام الاميطا نب ح 3-2 يلع( ينثدح) هيلا نيمالفلادرو هتلص لزج 1 ماق ىح هناديكس ار

 نب بعصم نع ىلصوملا مهاربا نب قحسا انثدح لاق نافهوبأ ين نيج لاك ةحاك ىقللا ف لا

 كاع بعصم همع نعراكب نب ربي زا انثدح لاق ءالعلا ينأ نا ب نوح يريزلا 3 دبع

 فضولا خ يو رد ةدشو رعشلا ةلوهس, مهعربو هءارظن قادو ساتاا ةعيبر يأ نيرمعااكار

 ةيطاخمو ءازءلا نسحو ىلقلا قاطناو عبرلا قاطنتساو ةحادءالدضقلاو ردصملا باوصو ىئعملا ةقدو

 راذتعالا ةوالطونيقبلا عضوم يف كشلا حيحرتو ةحمللا تائاو لاقتنالا ةلقولاقملا ةفعو ءاسنلا

 0 لخيو عجفتلا نسحو لاذعلاىلع ةءاسملا فطعو للعلا جنو كزغلا حتفو

 ردتعي ملو ةرب> نع مدقأو 2 ميهتاو 5 رذتعا ناو ىروا حدق نا ءاف صلا قدصو

 0 ىوطا ىءاقوكوفو لهسو باشلا ءام ريحو ريسلا ذغأو ربطلا مغو مونلا رس 1 2

 نطيو راو بالا ناعأو ردعو لحرلا تكس 30 نمرأو هقوطو ةحح فلاحو ىلخأو
 0 عنقو هبعص لدا هنطبل هرهظ برضو ثيدحلا ىنحو مونلا ح ا أو 5

 اذه 0 هالاتق ردعأو ينم نهر قلْغاَو مونلا ضفنو هلذاع كتساو هلاق نلعأو ءافولا نم

 هل وق 2 كس هرعشةل وهس ن رف احح كصؤهلك

 وص «٠

 اعئقتت نا نسحلا اهاهز هوحو * تقرتكإ ملمو :انتفأوت املف

 ري 7 هداعا:هرانأو سوماقلا يف لاقو هروباو 1-0 يفو ) ( ١



 )٠ه(

 مد .ءانغلا نم راعشالا هذه يفام ةبان عم

 لاق اهنزو يف هلام هدشتتساو رمع اهدشنأ تلا ليم ةدصق يف اهنم
 لما وص

 ىليق هلئاق بح نم ىب البق # م 1 ه امثع اف ىلياخ

 لضفووذنوعس وم 2 كيزعأو * اهلهال 0 كالطا عم تيب

 للج ىلا ليي.الال كنع عدو *لهخلا نعج وحالاىلقلااهيا قفا

 ىلقع نم تاف ال اهبالط ع نلو * اهتءلطام يح ىلقع تكرت ولف

 تايبالا يماشهلا رك ذو تايبالا نو ىاثلاو لوالا يفو رع نع يلع سولاب لقينا ضيرغلل ءانغلا

 ا ثلثا يف زر نالنا ىلا 4 2 امف هب ينغي يذلا يناثلا لفلان[ 22 8

 ع ناعيرصنإ يملا اهوأ ى لا تاربالا هذه يفورصتلاورمصآلاب لمقث يناث تاسالا نم هدعب

 0 ليش قحسال ابفو ىماشبلا نع لمر فيفخةروبنط نبال سماخلاو عبارلا ىفورع
 مو ان تايمالا هذه ىف رفعج نب هللا دبع ىلو.ريخلا عفانل نأ هيلا داتا و ذو اننأ تاعيلا

 ع لح رعش ا وةروينطنبإل 9 ليقثلا نا شيد 2 هسا

 لخيلا فاح انل تدأ 0 #١ 00 :عجيلا نوشاولا حرف دّقل

 ىلقع نم تاف ا اهبالط نكلو * ابّباطام يمه ىل_ةع تكرت واذ
 يءاشبلا نع ىلعسولا# لوأ لقت حسم نبال ءانثلا

 هيلا لوأ ىف روك دلك ا م ايو

 لهأةبقريذ ريغ ثدحتف ىج» #* 5 غو تاق

 لمَ هلو رسل ئّرَس نكلو * بقري ن“ مهل ىنام اهأ تاقف

 ىلتق ىلا 20 ينيرقف * ابو ينيب دولاب حصان ىرجح
 اد د 1 يدنا نع معلا عرج يف قاطع لمز هنو حيرس نبا تابالا هذه يف ينغ

 ذآ شم رك ذو ليق“ فيفخ كلام نحل نا ماعلا هاجم مل كلامل انش هي قف نأ ساو

 دمعي نمع شيح سلو ىلعسولاب ل اية 0 ٍنبالو رصنبل اان. لوألا لييقثلا نم احا هيف دعم

 تاد1 لارا نب ريبزاا انثدح لاق ءالعلا 0 ىمرحلا ( ين ربخأ ( اور لادم

 نونسحتسيو بيسألا يف هرهد لهأ ن 2 ضب ردعل نونزي ال ندلرق نم ةخشم |

 5 راشبالاو ءرعش يف راثبالاو هن هيدوع ىلحتلاو هسفن حدم نم هريغ نم هنوحقتس اوناك ام هن.

 فاخ نب دمحم ( ينربخأ ) ل اعف ملام لوق, نأ راهتبالاو هب رخشبو هرك ذيف 'يثلا ناسنالا لشي

 نارمع نب زيرعلا ديع نع ىهاز آلا رذنملا نب ميهاربا نع هربغو رهع ن.هللا داع ين ربخ | لاق



 (ةقف

 دشنأف حطب الإ اهمتحا دقو ىرذتلا ندعم نإ هلأ دبع نب ليو ةعسر يبأ نب رهع تدهش لاق

 اههف لوشي يتلا هديصق ليمح
 لذيلا اح اناتبا وأ ةنح + نلسقم عواوو منا ردد
 ليم نم ةني نكرم مقال * ينناو ليا الهم نولوش

 هيندشناف لاق مما لاق ايش يورلا اذه يف تلق له باطخلا اباي رمل لاق مثاهرخا ىلع يف ينأ يتح
 هلوق هدشنأف

 ىلتك ىلا فاضاا موب ىبرقف #* اهسبو ينإب دولا حصان قد

 ىل بح ىلا ءافصلا ليح اهتيرق # تنراقو ىماهسنه دحب تراطف

 كيلا ملا كود ىذلا لش 5 >2 :ا ١ ىدلا تف وع اهنا اكلك

 ثلا ىرم ىاتاملا مرت * اكعاو كفعا اذ_حااط تلفن
 لج رىعفوقونمري> ضرالاف # ىلزنااط ناق نتئشاش تلاقف

 لحالو جوه ريغتفاو ردا ن #2 0 نكت يرارد مون

 ىلعف حشاك يري وا ىماقم ودع 2 :فرزا ةفيخ ل اًعماف تا

 ىلها ةبقر ىذ ريغ ءاكتف ع 4 هع[ يلا ناي تع راو لانك

 ىلع هلمحم نشل يك رسم نكلو

 لا د ةحاح تان.نط نهو

 نت

 هي“ نقر, نم مط ينام اط تاقف

2 

 لوسيفو ليلدرب يف ةعاس فطن * ان يذناناقف يوه يذلا .نفرع
 هن

 هنن

 اس 0 نع ود ا رصتحا أملاؤ

 لمرلا م. بايسنا نيسناو :كاننأ * قدح نلف نلت الف لاق
 لجأ نم كاذ نم نيتي يذلا ناتأ + ع1 كالا اذ .نميفأ دقو نو

 كتطاخمءاسنلا بطاخام هللاو ىلايللا سيح اذه لثم هللاو ل وقاال تالا ماا تابع ليج لاقف

 اذه لاق اذاف ا ندا رح 00 ىمع لاق ريبزلا هللا دبع هالات ارث ماقو د

 ةيماللا يف هنم رعشأ الح ناو ليعح ما رعشأ ةينيعلاوةشارلا يف : لاقيف اهلثم اذه لاق ةديصق

 ليج لاق افي رظ اردان ان لاق دق امالكو

 ىلق هتاقسح نم يب التق * ايار له م مدع يف ليلخ

 لها قر ىذربغ ماكدف ىم #* اعارتسلا باج تخرأو تااّقف 0 لاقو

 نبرمحع قدزرفلا عجس لاق. ع تالا ءقحسا ن ء نافذه وأ انندح لاق اص نب ىلع ( قو (

 هلوق دشني ةعمر يأ

 ىلتق ىلا باصحلا موي ىنرقف امو يب دولاب حصان ىرزخ ْ

 لج نم كاذنم نينا يذلانيتا # اهنا للا اذ نمهفأ دقو نمقف

 رايدلا ىلع تكبو هتاطخأف ءارعشلا هتدارأ يذلا هللاو اذه يف قدزرفلا حاص

 2( قاءالاسال و



 1 ا تور

 ( غ:م)

 نب ديلولا مدق لاق يدعسا نع كد ينادح لاق نافه وبأ انئدح لاق طاص نب ىلع ( ينربخأ )

 اولاقف |معىنريخيف فئئاطلا آما مع ل ل اه لاقف لالا ا نأ دارأف ةكم كلما دمع

 لاقف هورك ذف لآسف داع مث هدر وهل هورك ذف لاسف داع مث هب ىل ةجاحال لاق ةعير يبأ نب رمح

 دهام لاقف ارثأ هكمم ىلع ىأرف هفتك ىلع هحاصيل هءادر رمع كرح مث هثدحي هع 7 هوناه

 تراغف ينراست افا رك ةيراخ نك ةلاسرب ةيراختو 0 تنك لاقف رئألا

 ا دل لذا قذفت كلتتناك ام هذا نم اهضع ملا تدجاو اف ى 0 اتنخأ تك كلا

 انلزام لاقف هب نيئمؤملا ا 1 :5يذلاام هل لق 0 اماف كحضي دلولاو يرئام

 دهر روى دمى ”دح لاق رييزا| امدح لاق ى 1 ا

 10 لل لودر دسم تاخد لا هنأ نع ا دنع نع هريغو يركلا هللا

 هلو وهساحم ىبيسملانب دنعس انزرم ذأ ىدي .ىلع دمتم هنأق قاسم اذوب عم ل اسو هيلع هللا

 هللا دع ديري م ءاض ءاايحاكا رعشا ند كييعس اني لفونل لاو 3 < اًناع 5 رف هلع 50 هةاسلح

 انيحاص كوك نيح 4 0 انأاي اذام نالوشي نايح لفوت لا ةعسر يبأ ل 0 وأ سدق نبا

 سكت موقلاب رابدالا ىلعاهارت * امتأك اياطملا لاام ىكيلخ

 رم دا 16 ها هاف م ةبانج نيفاطأا تمطع دقو
 صاق٠ لوح ا ف نا + حت او نهارسىداحلاس تادقو

 00 لو ءاودهءلالوطدازا 1 ذأ د * انوش دادزيف 1 رو ث ند 7

 - لاقف رعش نينافآ زكأ اننحاصو 0 ءايف رعشا مك 0 لفوت هل لاَقف 0 كس ا لوشو

 ةنام قو يد هدد كقعلو هللا رغتسا كلييهس للعح ل رك نم اءمسام ىغقنأ أماف تقدص كيعس

 ند هللأ رفغتسا 3 را لكو تلك انكر 2 ملف | ا لاق راجلا كابع 0 هثيدح ىف ير لا لاَقف

 2 رعشلل دافتح | هدام الا راثك وه داك ل |َىو مجود اع هللأ 02 هللا لوسر دحعسم ّق 0 داغنأ

 حت نب رمع ايدج لاق زي جملا نجع نب ا ١ 3 0 ) هحاصب رخآألل كلذ 0 نكلو هف

 لاق كلملا دبع نب ديزي نب دياولا نأ ينتثا باوَعِل 3 محلا نب ةناوع 8 ةدييع وبأ لاق لاق

 لبج لوق مهصعل ل لاَ 0ع 0 رعلا هتلاق تدب يأ ةلل ا هبال

 00 ملام ىغتلب ةنغل ود #2 ينملكتال 5 0

 0 0 انثدح لاق نر ل ا

 10 ريف #2 راط يلق ثرحلا ابأاي



 ابا : كح لاق 1 ب 1 ينيج ( ا الا>> لورا فرصا لاق ةيضاملا تاببالا 25و

 ناك اول !ا5 هدللد> نع هرم نع ريب زاا نع نع ُي ةرخآ هب ؛ ينربخأو نبي .ملا هلاحر قع نع قحسا ن ع نامه

 8 زن نسي رك تاؤرس منعه اند ا الدر ةعب ل نب ردع 0 ةعمر نأ ن هللا ديع نثرحدلا

 عابقل | ده مكلا 5 نا لاقف مط الاكم يأرف 0 2 ناك رمزا نب هللا دع نذل عابقلا ب قل

 كييع نب 1 نايزرملا 32 1 ب لخ ) قر (ِ . عايقلاب تقاق رعث ه4 ىلا كا وهو لاق

 0 || 1 د هللا كيع وح لاق ه هش نب : لإ ردع ثا ولا ياهملار مكأ كب بلد هحو يرهومجلا زيزعلا

 درا ةرصبلا ىلع ة ةمدر يأ 0 هللا ديع نب ثرخا ريب زاا نب لفتت لاق دعس نب كل 6 لاق

 هوحم هيلع تع دقو كودلا دوسالا 0 لاقو هيلع للغف عابقل اذه مكلاكم نام طلاَقف مط ك7

 هريغملا ىف عايش نه انحرا د ا تيرزح نينهؤملا ريما

 هدو نم انف ركأف ائيلع د ايعأف هالو هانولب د

 هريثك هس هادم جالوو * كوك أ ح 5 ماد

 0 نأ 0 00 دا 0 نإ ىبأبف ر هكا 00 نع هاخأ ىهني 2 0

 لاقف اموب 0
 ىف ١ وص ٠

 ندع ن م ردا فيلا انال> اذا 3 0 باهولا 3 1 نمتابج هه

 0 لا ن م طح وأ ردا الا #* انل نوبلو ادايح | كلها نفاد

 ىنطو ند نذنل نأ امحاصب ل هن ريسع عر_ط ترض ماو

 نحشوذ مث انالكحو ققومو .* اهنقوم فشلا ءويسنأالىذأام
 نيسوذ ندا لعام عمدلاو *# ةل 7 ىو رثال اطوقو

 3 يف كيلا لولع تدر اذا * ةشعم ريغ يف هل يلوق هللاب

 نك نم حلاك تك >ا[اق امتيضروأ هند تاواحت ك3

 لاقو لاق ردغو كنق دق رمع رعش هللاو اذه لاف ثرحلا هوخأ | معمس ىح ةديصقلا تراسم لاق

 نهلإب انأو تعمويس ىدح ضر نادك رعشتلا اذ عقني لج وزع ل نا كا جد نبا

 هلوقدشني ًادشنم

 د وطب تدرأ اذام * ةبتعم ريغ يف هل يلوق هللاب

 جحلا كرتب تذخأاف * اهييوع وو اند تلا واخ تنك نأ

 مله رمح 2 َْق ينغ * تحححو جاححلا عم تحر 2 ذكم ىلا عوجحرلا ىلع كلذ ينكرخ

 و رمت نع يلعس ولا لوآ له سن رغال اهفو قحسا نع اهارحم يف رصنلاب نمر



 ية عم 500 ” ا فيلا 4

00 

 رك ذنحلا نب دم طخ اباتك تدجو لاقزيب زلا انثدح لاق يعرملا ( 1 عماج ن

 انقعؤا ةنسو ينانيرم لق تنمتلا نأ يورملا بحاص داعم نع هتدح لعمسأ نب 0 0

 1 نبورمحع تنب ةمطاف ةالوم 00 00 :لأ انيدح لأ يب يسولعا (ينرخأ ) لاجمل تابرل |

 ص

 رشعاذ تزواحوأ فرعءملا لمح د 7 ليلا 30 لو يننبلاب

 رك د قدح ءاون هنقرساف 7# م-كاآر اال 0 ءاوثلا نأ

 للك كلل كان دامو ع دار نكل ور كلعامو

 لو حالو دع ذل ناك ء ىذثل لد الو 0

 هشو 5 نع ىطس ولا ىرح 2 ةبأ. بلا 6 قالا 5 مالاس ١ 3 هعل ارآلا 2 ِق ءامملا

 تايسالا ماتو امهسنخم ملو مم هاربا باك نم انخل راجنلا انقو عماج نبال

 رك ذلا يوس م4 يف صا و 37 هع ا مس يذذ ا ىر أ

 رحقلاب 0 0 هشأاي * 11 ا دقك

 لاق روع 50 ىنادح لاق ريبزاا 0 لاق 0 ) قرع ( 1 روعس هر 0# 0 0

 9 رثع رع ند كزلا عاق رولا لأم رم را نيورص قالا | دبع نب اص نب صاع تيأر

 نفدعر هذبو نكي هتيارف لعفيف هايأ اك نأ هلأسيف 4 رحال عش هل راذب قع هز يأ

 : نعنوشجاملا نا ل دمع نب كلملا 0 دح لاق ريب زلا ايد لك يمر ) وريس ) حرفلا

 ساجم يف قدتع يبأ نبا دنع ةمدنو ىأ" نب نرمع رعشو دلاخ نأ را 9 ذ لاق فسوب هفع

 ينأ نبا هل لاقف اهرعش أ دلاخ نب ثر 1 ا ى ءانحاص لاف م0 نم لحر

 ةجاحاال كردو سننلاب قولعو ناقلاوف ةطو 0 ردشم كانا كلوق ضعب قع

 000 عدس هر نأ نب ندع يدع امت ري ءك رعشنا زو لحنا لس هل تنل

 َت ع هيشاو> تفطعت و هودح نامو 2 و هلذ ده فطلو هانئعمقدنم شرق ة رعشأ كل

 لالخ دل احا ننلأ تزجلا “لضفملا لاق تعا نع ترعاو ةبانسا

 لقعلا اهدي راخلا دنع * ينم ةادغ اورح 3 ظ
 ولع اهاذ د - ماو التم 1 كاسم لعأ» ةلدنو

 لخلاو ءاوقالا هدريف * اهب ريبْلا اهفرغي داكف

 هل اي

 اذهلثع لفاحلا دهاشتالو كيحاص ىلع مك أو كسف ىلع رتسا ىخا نبااي قيتع ينأ نبا هل لاقف

 الط لعد هلرابت هللا لأسي نأ الا ىتبام هلفاس هيلاع لع اهعبر بلق نيح اهيلع ثرحلا ريطت امأ

 لوش ث رح ةطاخم قي كيحاص نم علرال ةيح نسحا ناك ةعمر يبأ نبا ليحس نم ةراحح ظ
 هميسصدالب



 (:ه)

 اقلخ اهلبحبي فيكف *« يمه اهلا بنيزب
 (١)اةرالاودهكلات فلا## تفرصنا اذا ةحلدخ

 اةيتتع مار هق ل ع الا داع انانر
 اقسم عمدلا 355 * ترك ذ فيزام اذا

 اندسع تاغ هءاعد# رح طاحت 36

1 00 1 
 تس وص

 ادغ ليحرلا ناك نيل ءاوثلا لق * ادفادق نيحلا نإ تيزي ملا

 اني فاحلا الا ءزاا لعاامو >< ةدهاح ىئروضلاةل تالخ دف

 ادحوىذلا قوف هب تدحودقا #3 امةصانم نم قوحالو اهحال

 اد 0 4 ا 27 مث وفص ريت 5 6 اناا عجول

 نير ذأ هيف هلو ملا ىحي ىد 0 يناثااو لوالا ف روم لاو ةبأم بلاي لحر 2 ند ءائغلا

 وىماش طا نع يناثلاو لوالا 2 كر ليش ديعلو 0 نع عدارلاو كااثااو يناثلا 2 ىطس ولا

 0 3 نانعوأ 0 لاق اص نب ىلع ) يربخأ ( كلامو صا وغلا ىلا بسب لبق تيقخ

 هّنيدحو هساحو هق رطو هر عش و ع يأ نرد كر لق و عمتجا لاق ىربب زلا بدعم نع

 نهافا وف انس قل ني روصلا فاو نأ أل وسردلا تف هب نكلانأ ةنكس تلاف وشو هذآ

 ريق ةراز ىلإ 0 ىلا هللاو نط لاقف نوفارصن | ناحو رحفلا علط ىح نومدح هلحاور ىلع

 5 ىلا فرعنا مث 1 كش نكتراير طاخ ال ىكلو هدحعسم ف ةاللصلاو 0 هللا كح ا

 1 لاق 0 (ق را ةقدقتللا تاربالا كر 3 اديا دق نيلا نأ تقيزب ملا 0 كلذ ّق لاق

 همر يبأ نير لوك يرجح دشن لاقدط مل: نع ىرصلا نوح كايا

 0 ياسو

 0 .ح كارأ ل 0 ف وع ردع كلا د 00 0

 الامس تعطتسا ول يسد د اولقتساو اوئءءاف اوراس لاق

 الووتسلو هنادد ايس * اماقه انوكس امو أبو كس 3

 نالمر تام اسالا هذه قو ىث ثرقلا اذه هباصأو دان الكحاو هيلع رودان ك يذلا اذه نار رح لاقف

 نم انيح 0 ىر# يف قاطم قدحسال نس لا 0 ىرجم يف ةبايدلاب جرس ل م

 ل اة هف يعاش طا لاقو عماج نبال يلع د ولا اعلا المر هقننأر 2 6 هتياور

 ستى ب6١٠ 7 آذذذذ]ذ]ذ]ذ]ذ]#ذ##ز#]#]ذ ذ#ذ##ذ##ذ#ذزذز]ذ]ذ]ذذ#]ذز]ذ]ذز]ذزذ#ذ# #ذ]#ذ# #]ز]ذز]ز]ز]ز ذ#ذ#ذزذز]زذ]ذز]#ذز#ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذظز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]1]ز]!1ز|]|]|]!|ز]|]!]!]!|]ز|]|]!]؟!]؟|]!]|]!|!|!:!|]7|/|]؟|!|]|]|زز/ز|]|]|]زظ]ز]ز]/]ز/ز]/]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]زذ]زذزذزذزذزذزظزثزظثظث>ث>ث>ث]> ]ز>|>|ت|ز ز||ز>ز>|زز تت || تتتتتتاتااا تت” 7 70207777777

 00 هاربال جزه اهفو ليقن يتان اف نودمح نب سينعلا ىنالو مهاربأو عءاج نبأو حيرس

 لسا 2 هد ححححصم هأ اماف اهحاشو و هلدب خسنلا ضعل 2 ا دهسا تفلأ هلو. ) ( ١
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 يئاسلب احرام تاقام ريغ * ًايصن يدنع ءاسنلل عد مل

 ”ينلاب ةعيدصملاو شيمختلا ةشهدلاو لاق ةثهدلا ءاسنللو ةدوملاا اط تدضر قيتع يبأ نبا هل لاق

 لوق هيف نغو بيز يف ر# هلاق امو ريسلا

 ظ كتسوص
 نارجبلا اها حزحزت م * رصلاب ريعملا حشاكلا اهب

 ناسللا لك تح ملكت وأ * ل

 ناهكلا انألدح 11 م * ىسك نيح ادع وم ليللا لعجم

 ناسن الاه سفن ضعل نع ربي 8 و لهو وش رمل لع رسام

 ناو دم ةق رمي كلادص تدعاديشا دقلو
 نامز اذه وهرمسع ىذه دق + ذل ةشيعملا نه نامز ِق

 0 ف نا نملوإ 5 رياندو 8 رهع نع ىطسواا لمد حرس 0 تاسبالا هذه يف ءانغلا

 لد 3 باز لآ ُق عاطمال ان تتاكلا داع نو 0 لوا تتاكلا دابع ني | ورح نال

 ان ىف ةسيرا يلا نب نبع راش ع نم ررج نالدهق ىو امو كدا ديعا دقو وع و ِط

 تتسوص هلوق يدوم تنبإ

 رحشلايف(1١) جولسعلا لك و * انطق تقماذا 0 3 0

 رجححلاو ماقملا نيب نيشمي * اهنوسنو ةليا امرصبا
 ردق ىلع اليا ائيقتلا يح #* تعمطالو اهم انممط ناام

 رقلا ةينك انوه نشع .« انطق ادئارخ اناس اضس

 رشبلا ىلع اهنف رشي امك * تقطن اذا اطاموي ناصني

 رع يف فاوطلا ندسفال * امدح. اه ب رتل تااق

 ا ف تسلا ةيزيغا م ع ان رجل هل يديم مول

 . رصخةذليذ ساب ىتسإ * اهقيربيزكلادعب قسإ نم
 يم

 سس وص

 اقرالا ىل جاهلايخ * اًقرط دق زكباب الا

 سوماقلا نما ناءضقلا نم قفعلاو نالام امهمضب جولسعلا )١(
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 دحام فالخ هبايصع نه يدنع ددف يملأ اعو ريو كناطيش نا قع ينأ نبا لاقف هتلق

 دنع ىنثدح لاق رييزلا اثدح لاق يمرألا ( نرد ا تيحأق ينه بيصق هتعاط نه كدنع

 1 14 ةروعلا كاس يتخأب تدحرذ لاق ىموم نب ةمادق ىنثدح لاق زيزءلا دلع نب كلما

 لاقت ناطخلا انأإب ًاهج ومار نأ ىلا هل تاكل رك سرف ىلع ةعسر ينأ نب رح ينيآل فرس

 ال لاق ىذأ اهنا ماع له تاقفايسم نيدللا د 11 ررط يرق س1

 ا لاق نابزرملا نب فاخ نب دم ( نريعات) 25 لا اهتارةسرف قع ىو
 رد لوقت قي يبأ نا يندشنأ لاق يبراحلا رك نا طقل نع يرتعلا انتدح لاق ميطا نا

 .هثسوص
 سواسولاو هردص قوم ننيزا * هناه مالا مك مقل نمو

 نمل م زب < لك و. هانعلا ينسب نأ لوقأ

 نإ 1 ءانطألا تل نم ىافد# ا, نه كدت ل نا كلنا

 ندر شالا 1 نع سنيزل * [اهلحم زاذلا :ةلجا نساك تنلو

 0 وه نه باغو هتنحد * تفشكحإاو هؤارق تدب اماف

 ننال دروملا توثلا نم اق 1# د ارح امل امو

 سطاعملا نيحشاك امتمغرناو * ملم طع يف وبللا يذش نيج

 بخت أ د عاب هللاقف رخ قا قا مرحم يأف ةعيبر يأ نب رخس انبا قيتع ينأ نب لاقف لاق

 نسال دروملا توثلأ نم اناللك- * كالوق ع نع ينربخأف لاق ىلِ لاق طق ًامارح تينااهكللا |

 0 اندعتاف انيقتلاف هدير“ بنيز ت>رذو دحدملا دير تدع دود هلي محا هللاو لاق هائعمام

 ترتتسا الا اه لاقق راما للب اعاش ىرب نأ تعكف ءاهسلا ندا ىدقللا اًطسوت املق ا
 لوقا نيس تادف رح ناك رح انك ١ وراسف يناملغ ترجاف هك تنك ناد كت
 ةنضاح ىلا جاتحي تيبلا اذنه مادا ى تع ينأ نباهل لاقف * سبال ف راطملا باوثا نء انالك *
 ضف نكو لوا لسا سانلا مكي مقسا نمو * ابلوأ يت وا تايبالا هذه يف ءانغلا

 د.عينثدح لاقريب زلا انثد> لاق 0 هر 000 قدما ملو هل- هنأ يعدي هاندهاش نم نيثدحلا

 ىدوم تنب بيز يف ةعسر ينأ ن رمع لاق.لاق نوثجحاملا نب فدو نع زيزءلا دمع نب كلا

 كس وص َ
 صا الا ايم امو ا # 0 لاط

 ضايب سؤرلا الع نا ىلا ب

 ضاشا يوقلا نهاو. 2 ١ 0 نا 0 -

 فيفخ عماج نبالهيف يماشهلا لاقو ورمعنع رصنبلاب لمرفيفخ زرحم نبالتايبالا هذهيف ءانغلا
 هللا دبع نب نمحرلا دبع لاق لاق ريبزلا انمدح لاق ءالعلا يأ نب ىمرحلا ( ل ( 0 0

 بنيز ىف ةعيبر يبأ نب رمع لاق امل لاق هيأ ن نع زيزعلا دبع نب دم نب هاو ينتدحو
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 رمع لاقف ىمع ةئبأ يف رعشلا قطننأ هل لاقو
1 

 (١)ىنافك دقام قدتعايىل نأ * 0 ا قيتع ينملتال

 ناسنالل ناطيشلا لث» تن 0 4 1-5 530 ينماتال

 0 2 ىماظع ىل #با دق يحلانم الخاد يف نا

 كالا ترق سلا دل < نرطن قيخا كنس و
 ناحرملا نم هيف لصفو ردلا نم حاشولاو حشكلا ادب ذا

 يناسلب احزام تلقام ريغ * اهاوس ءاسنلا يلق ىلق دق

 3 يو ةديصقلا هذه 1

 ينامز نميضمام تركذنو * ينازحأ لماع علا
 000 سالم مر 2 ةسظ 567

 يروبنط لهر هيفو قاطملا لوالا ليقثلا نم ان قع ملت الع نودح نب سبنعلا وبأ ينع

 فسوب نع زيزعلا دنع نب كللملا دبع يلرب 5-2 لاق ريب زل انثدح لاق يمرحلا ( ىنربخأ ) 00

 هلو حرر حرر ديزل نوتحالا ىل

 ناعظالاب ةادفلا املأو * يناعد ماله نم ىليلخإب
 ا نط بادر لآ نهر. نلقلا ناين ز“لآ يف امولال

 نا هل لبقو قيتع ينأ نب كلذ غابو بضغو هركتاف يم علا ةعادو أ كلذ غابف لاق ةديصقلا

 نأ ةعيبر يبأ نإل رقأال لاقو ىموم تنب بنيز نود ن هةر نأ نال دخل دق ةعار ال

 دئقرمس ن«ظعني نأ ةعادو ابأ ًامولتال قتع ينأ نبا لاقف هرعش يف صيصه ينب نم ةأرما ركاذي

 ىمح ينثدح لاقيرهزلا زيزعلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ينثدحو ريبزلا لاق ندع لحدأ ىلع

 00000 ا رب  نزب ةير وأ نب رع بعت نق زرزلا هج تيدارخ
 0 01 ل ازهر للع علا نأ بيز لا يفت امولتاال

 دع نب نمحرلا ذبع لاق كيلع دهاشف كناسل امأو انع بغ دقف كيلق امأ قيتع يبأ نبا هل لاقف
 1118 2 1 هو هك 2 رع قع يأ نبا لدحر رعلا دع نإ نارمع لاق هلل

 ا ينافك دقام قيتعاي ىب نا 3 3 بح قع ينءلتال ظ

 * يل اهتيز تنأو يتملت ال *

 تييلابرو اذكه ةعيبر ينأ نبالاقف * ناسفاللناطيشلا لثم ت تنأ * لاقف قيتع ينأنبا هردبف لاق

 25 هماقد هللا تقاسم ةماقأو فاخملا فذح ىف لع ةادعلا هبله شالا مم تبأا اذهو ) ( ١

 2 ناو قيتع يبأ نباي ينءاتال ةككلصالاو هدادم دس حصإ انه هنلا فاضملا نال يعامساا وبلا نم

 حيرصتلا يف مها قيتع ينأ نال



00 5 

 ارمع ىلكون بايزا # ةفطالم يف ىلوقو

 |نعأ اذي نم تلاقو 8 كاب سار تروق
 اربلا يننرب> دق ن * اوسنلا كرحس اذهأ

 رتولا قالطاب لوا ل فيقخ لوالاو نماخلاو عبارلاو ثلاثلا يف حيرس نبا ينغ

 0 حرس نبال ىلوالا هت>سن يف ةاب نب ورمع 0< قدحسا ةياور نه رصنللا ىرجم يف

 نم طسوالا ردقلا نم منح تاسالا نم لوالا يف ضررغللو نامحد ىلا ةيناثلا هتح سن يف هسني

 اهو ةديصقلا هذه نم اسيل نيتيب املا فاضا اهارحميف يطسولاب لوالا ليقثلا

 |( كتي يا لاح 0 داالو تدارط

 ارهج نا بلقلا يمولت * ال )١( ة كلاملل لقف

 امهسنحت 2 م نين #* | ل لا يناصت ةلوأ يذلا رعشلا اذه يف ديعل َك سنو 2

 نامحدل لمر ضي رغأأ اهمف يعي يتلا تامالا فو لهو الو لق تن عد نا يماشها 0

 تذب بني اط لاَس انه كبروا نوع هك دداا بيزو ريزلا ةنبال هناةلاغيو لاقىماشطا ن

 6 ينأ نع نابزرملا نب ٌفلخ نب دمم كلذ عقرحا ( يح يسوم نب ةمادق تأ 0

 كس نحر دنع اند لاق راكي نب رييزاا انثدح لاق ءالعلا يبأ نب. مرا ندعو ي صماعلا

 نيرمع سشن لاق زيزءلا دبع نب 0 8 "أ يمع ىنثدح لاق ىرهزلا زيزعلا دبع نب هللا دنع

 مف لوش يلا هتديصق يف ةيحطا يد هوم تدب باز ةعمر ينأ

 تمروص
 ناعظالاب ةادغلا املاو * يفاعد مالم نس ىليلخاب

 ناعسز لان نهر يلق #لا نا بنيز لا يف امولتال

 ياكفالا 3 امان + واكد انا ترق امىرالم
 ورمع نع رصنبلاب لمر فينخ ضررغلا نايبالا هذه يف ينغ

 يناسلب احزامتلقام ريغ * اظح يدنع ءاسنا عدل مل

 ينالذت الف يوط اهلاو * .ىنددولاو ءافصلا لها يه

 ناد دار نات و8 ةويالو امال تلاق نيح
 ناقل نا كولا فارم لك د 1 ارضي راناءولادل فك

 نايكلا ةييملا ترعو # عقلا الوصل رن د اكل

 ناوسنلا رئاس نع ينءملاك * اهنم تلن يذلا دعب يبلق نا
 انك نم فدوو اهارطاف اموي هدنع اه ري ناظم 5 د مس نكد لال

 هيف همالف قع يأ نب كلذ غايف اهب ا بيث و رعشلا اهف لاق املا ةلاقأو رع باق لغشا. اهلامحو

 لصالايف هححيصم ها ارحم هناكم اره>وةيربربلل هلدب يور ةكلامال هلوق )١(

 نعال 550



 خ0

 يم

 تس وص

 انميشت الفا هدعب وا * انعدصت ادغ طيلخلا لاق

 (؟)انممحت رادلا لوقت تف * دغدسب نودفلحرلا اما
 انعرقي .نعلا 0 اماع #* تملع دقو دنه انفوشتل

 انمحارت اهنبرت عمبسلو اهفنفتومو اقفوا احم

 انعم ةلبل رس اهلاقمو

 مكعم ةريثك نودلا تلق

 انمحاف نيدلا ناف دهن

 اقلام اراتسلا أ ناكاو
 2 3 ا 3 ال

 انمناشو مكلثافق عاطف * ومكضراب ومروز لب

 اهيا و يرسل ناققدضاو

0 

 نإ

2# 

 انعداخت أ كرمما اذه * هاف تنأ "يشاتلاق
 * هلإامؤتام ثدح هللأب

 طاح ار فكاتلا هب ةلدج ةلعاال ترا 0
 يلم ولا ضي ردلل انور رك ذو قحسا نع ءرصتلا يرحم يف قلطقلوأ ليقث رس نبال ءانثلا

 اهلا وان ماع امو تاويش 1 5-1 ها ثهلا نع لمر فيفخ حرس نبال هئفو

 كرذح يذخ اهلتاقو # قيراح تاسرا دقل

 كرم يلون نئيزل * ةفطالم يف يلوقو

 كرمان ليتلاقو ع اج ايسأر ترف
 رح قرح دي ن نع ودنا كوسم ادنهأ

 فيفخ كامل امفو ضي رغال هنا موق لاقو وره نع ع رمدنبلاب لمز لق فيفخ 0 نع

 تايبالاهذه نال ةيفاقلا هذهريغ ىلع اهف رعشلاو ةريثك ناسا رعشلا اذه يفو جملا نبا نع ل 8
 نينحالا نيذهيف تايالاهذه اوريغ نينغملا نآألا تفس لأ ةفد رم (؟) ةئارةديصق نم رمعل

 يع اعاو .افاك( لالا ناك |
 ارذدح يذخ اهلتلقو * يتيراح تايبرا دفقل :
 © "وص يقل كفا

 أرهط نايا هأايص * اركداو ىاقلايناصت

 اردك نكي مل ءافص * ال دج ذا بيزا
 ايوط اط هالوك * كاف: قلي :تبحلا
 ارطخ رع وه اذا م .هل ءاللجلا يريشأ

 لوعفءرادلاف المعو ينعم نظا<لوقلا ءىحم هبف'دهاشلا هجواو هيوببسدهاوش نمتيبلا اذهو )١(

 لصالا يفدححصم ها تاآأرلا ةلود وءهباوص ت اارلاةفد مص هلوق(*) يناثلا لحيف انعمجتو لوقلل لوا ظ
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 ءالعلا يبا ت00 اذهب (ينريخا) لعش ٍ كتحوز 0 يدلب ىلا تمدق نا نكلو كلذ
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 اهدعوو ةعمر يل نر رهع اه 01 0 ا نب 0 تنب ت>> لود ع 0

 االوساو لاسر لإ هك م ناعتك ادا عسل نا اهسبو هنب هب آلا لعحو دغلا ءاسم اهاقلت نا

 ك2 ا حدبأب يل لاف ملت ١ هي رعشأ مش 2 لاق اهدعو يذلا ناكملا ىلا ه هريسكي اعلا

 ام ىف 3 نيعيال يلم تلقو هدأ نإ 0 0 تح دق ينآ اهريخاف ث ل نبا
 هم

 سعف اذه

 اع 0 مد تبهذف جاحلا قاقَز يفي اهدعن افق 53 تالخادق يللاقف ينءاح مْ يع هتاغب

 هلوق كلذو هدعوأ ا ُ دال انقاو تعشالا نادك نإ

 دقشا ادع ىشتج اذا * ىعءسسل نا كلذ 1

 كلتلاق يتلا تقدص دقأ رمعاي هلت اقف ةلغبلايدشنب ىنعدخدق هنأت فرع ةلبقم اهتيأر املف عدب لاق

 فاوطلات اخد ولو أهدع تكشاامذ نييار فعضو 2 ةقرافكف لح راناو م

 رس 0 ينم كح ضال م نالص امهتايل الاز اق 6 5 و لاق ةيلبل خد كنأت 0

 01 وصو 1 كاذبًا لجأ دقو مل عدل د 2 0 هع ر 1 ل 0 هللاقف

 كل ناكنا كتضيق هيلعت تمض دقق كنع يب كل يناع نم ل أ دبا كحيو قيتع نأ ن ١ لاف

 ىمت (قر) هيلع ع نءةوم | نولع عن 0 ةهرب ر ينأ ن ؛ -يلابام هل هللا وو ةيقاعلا تناك ع نلت 1 امأ نهذ

 ع طا نإ ينراحا رك لا ع يذمقلا اندح لاك يبا كلا دعس نيد احق

 ه رمش يذلا لوضر لا يطعأف هروؤز : أ هندعأوف ة 0 ىأ ص رم انما و تديح كسا

 اولاق نيروك ذملا هلاجر نع قحسا نع نافه ىلا نع 0

 تومس دقو انما اهعم تناكو ح حمحصلا يدنع وو قحسأ لاق اذكه عمال ا دم هدو

 انكشاف يك ب8 ءاخ هللا تاس راف ةعيبر نأ "نير

 دما دع دنع راذللو ©: ارح راد ادعت
 ف هنارو 3 8 قا قر 1 هنو ان تلسرأ اهءاح ا اكاد لاق اطوطن ةديصقلا 1

 عا ,ث فد سلات مقرف رعشلا ري ةديصقلا هذه 2 0 قي امدح 0 اهأرب

 لوسرللتلاقو هي و اخ اند ا انما لا للسراو 0 لحان مج يف انسح اهجو

 لهاثدحإل هللاوالتلاق هيجوزتف هبدجولا كلتقدق امم أ اهتلاقف كلذ اهمت 0 ايلا دوعت
 | امنا لاو لاق هتحوز " قارعلا ىلا ينانأ نا نكلو ا 5 0 ىأأ ينلخ ق ةارعلا

 نأ سانا || ردد اذا هيدعأوو هتاف راند 0 ل يطظعأو ةمدب رجأف هروز 2 هندعوو هتلسار

 رع كد لعف سانلا ردص الف هل قا اهدشن هلوسر ا نأ ايدام ةمالع تلعحو اههشنل

 اهعيش دقو كوقي هيفو



 )0( اودقزرلاو لاوءوضلاوع 2 انا سرمل انوند الف

 اناني نب ةف ىلا قو. شكا لع ال انا

 دعقم 0 710 مكصتقاعت 000 امل
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 دصقم ل يف 5 رجا ع م 1 هلا 6 ىلا ناف

 يد 0 م ا ند ل ةبلوم "يأ 0

 0 ناحل تالاماق تو . ليش فيقذ تانيا" 0 انلآو 0

 درا هو ا وهو سثع 1 رلا 1 0 00 2000 ىلع ولام لقت

 ثلاتلاو رشع عبارلا يف ىل اقل "كح دسم هنا لاق, كلا لا با نع وللا لمر عساتلاو

 ىافطأ نع يلطسو انلوأ ليفت عءاح نباللوالاو نماثلاو عباسلا يفو يماشطا ن 0
 0 لاب لقت ”ىتاث اهو وح تأ نع اهارحم يف رصني اا داع نال رب ندا لوالا يفو

 سماخلاو عبارلا 00 هنا ملا ريحا ركذودحأ ىلا هيدي و قحسا نع رصنبلا يرحم يف

 01 للا تع تاكا قو دسم ىلإ هنأ كوسم نم هنأ ليقو ىلا نبأ نع دعل لمد
 يملا نبا نع عب ءاصالا هه كرتشت ليش ينا' ردع يئاثلاو 00 نا هطأ نع لمر فيفخ

 هن 3 0 داسلاو عبارلا يف ديما :ىلاثلا لقتلا نم رح 0 رخنالل هش اس لاقو

 ةياعلو هباتك نم كم قابلا هر رة الو ثيح نعو هنع حرس م لو ًاضيأ امهفو

 هنالاقيو لمر لوالاو رمثع ىناثلاف جحسم نبالو لدا اه لوالاو شع كلاثلا يف يدبملا تنب

 ناسبولا لير يرش ةلارحا لوألا ت نا نا الما رد 0 ويقل لجان
 هركذ يذلاو زرحم نبال يطسواب المر اهف نأ ينجب فرو كلل يقلد هدي لا مح
 دحاوو كلامل نانئاو 0 مح * اننا ريح 1 لطشت * يف نا هباتكيف سنو

 ليش ينانو ل لقت ناحلا ة ةعبس هنق ءانغلا نم هتك فرع ىذلا نا ديدع نب دحأ و نقول

 يذلا نا نابزرملا نب هللا درع 0 اناحا ضع ( ار هفيفخو لمرو لق فشخو

 هتشرط سوب 0 ملام ىوس انيههتممح ام هف هتدحو ىذلاو انْ رشع ةتس هّنقو ىلا هيف يدح 1

 لمرلايفوةتس يناثلا لمقثلا يفو نان لبقثلا فيفخ ىفو نانخل لوالا ليقتلا يف اهنم انْ رشع ةعست

 نب ثعشالا دلو نم ةاعايف ةغربر يلا نب ر.ع هلوةب رعشلا اذهوزانل لمرلا فيفخ يفو ةعبس

 ىلا ليس اللف انيهاما تلاَقف اهطخو 0 اهلا لخدو هةاصاوفاهلسارو اهي وهف تدع> سف

 دقري مل ىملاو ءوضلا اذا هناويد يفو )١(

000 



 مب )

 ىنربخا لاق مالس نب دم انثدحلاق ىلا هباتك يف ةفيلخ وبا يلا بابلا نب لضفلا ( ىنربخا )

 لود كح 5 الب لهاجل ةعمبر ىنا نبا نا تلاقف ةلل تروسف'

 نيس للا نرحل 0 * امهم يش لك اهانك كادر
 ديزي ص دىع ل لاق 0 00 ع قحسا ىن ::دح لاق نافه وبأ انئدح لاق 5 نب ىلع ) قر (

 دي ها رتب 1 ةعم ماعلا لغأ ن لجر هب رف ةريلا لها شيج ةيواعم نبا

 رم لوق ديري كسرت نه لس تان رمع سرب كيو هل لاقو كحضوا
 8ك نابعاكص وخش ثالث“ يقنا ت - 0 نودينح تاكف

 نيج ترخلا ا عد لاق ىعازألا كلام نب هللا دبع نب دمحم ىنثدح لاق ةمادق نب رفعح اري

 ىنغل ةينغم

 رك ذب ناك. عدلا يريغملا اذهأ هب اهتحال تلاقو اهارد هب تراشأ َ

 قناقتي ةبلا تراشأ اله هنيع اهب اقفتلالا اهاردمب هيلا تراش أ تاكا قلاط هنأ ما ا ١
 بيطاودل عفنأ كلذ ناف ن ءدلا ةقرشأ ةح دل لأ يف ةسومفم طوس ها لد

 نب زيزعلا دبع ىنثدح لاق ريب زل | انثد> لاق ىمرحلا ( يفرح !) ةلجاص حرم 0
 بيسملا نش كاهس دعا لاق ةلامرح نأ ن< 0 دبع نع يداول | دلاخ ٠ نإ فاطَغ ل 3 نأ

 ةعيبر ينأ نب رمح ل
 رمس مونو نايعر حورو # هبويغ رد تنك نر باغو ١

 نوج رعلاك داع يت لزانم هانردق زر مقلاو لج وزع هللا لشي هللا مظعام رغص دقل هللا هلتاق هلام لاقف

 انيه بنتف راخالا نم هضوم ف مسي ل ءانض يقام ابك كد
 .:هةهدر

 ديس دنع د نادلة 7 راد اع

 دقرفلا ايس حبصلا عم * د21 غد ومع تكلس اذا

 دحغغ وا ةكم زود «* يونيطا  ئماعو :ةفاوع..

 درطت تنواه اذا .اعارمس *

 هيك ا, اه رإ لع امآو *#

 دلحأ نذإ ءارملاو تأ * اسراد- نإ عبس تشد

 اهربع هم 500 ثحو

 داؤفلا يزعت امأ كلاه

 دروملاو رداصملا نبأ نا ع ىح تلضاوو تمر

 دما امو قوباام ها هع ىح كاذ نك ترو

 و وهو ص 0 2 00 0 2 ا

 ينعملا



 )١( رك ذب ناكيذلا ريغملا اذهأ اهم 0 5 اهأ ردع تراشأ

 رحملاو هضل ياوطني ٠ لدللا ىرس د هنول ريغ كشال م تااَقف

 ع

 5 ينل 5 000 8 تاولف هب »# تفذاَش ضرا با ود روس ساح

 ر رغما نجلا لوطا مت دقو # كر 5 ىنءشح ناروديذةلياو

 ناقش 1 7 بلا ا ا معو ف

 تاربالا . ند يفاُث اأو لوالا يف ى ٌْْغ #23 هع هفام امم رك ذن اغا هيد ل و 0 _ لع تعمج تاسالا هذه

 را ىشعلاب 3 ىجضنف 2 تصر 31 نسق نااار كا

 ا

 اماق مسح دانأ ّتلَقف 2

 ليقثلا نم ان دبعا اهبف نأ ص اتاك دو ىلا نب دحأ ن ا لهر فيفخ عرس نبا
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 اممفنأ شبح رك ىلسو | ليقث فيفج اضيأ عبارلاو ا عربا و رسل كولا

 يطسولاب لمرلا نم انْ سداسااو ساخا ىف عرس ىنغو م 2 نع يلطسولاب جزطظا نم انل

 لا 5 ذي لو ان جرس نبال نماثلاو عباسلا يف نا قلو رك ذوق نب 1

 لاق نايز رملا نب ففاخ ن ! دم ( ينربخأ ) رصنب | يناثلا لبقثلا ن. ان انشط كلام اميف 9 شبح

 ةعسر ينأنب رمع نأ يلكلانب ماشه نع ند 7 د رم 922

 | رعشلا] وق ىلا تقان دق يف ارسل املا ينعتم لاقف م ارا دحسملا يف وهو سابع نب هللا دبع يف

 يلا نما هتدشناف يدشنا لاقف ىلع هرتستو هعمست نا تد.>ا امش هنم تاق دقو هللا ىتتعزانو

 ةجلط ةديصقلا هذه رمع دشناو لاق تّئشام لقف يخحا نبا ىعاش تنا هل لاقف # ركبه داغ تنا
 ( قوخلا#)هل'تيتك :ىقح هيفا اقناتك لاز امو فقوف بك ار وهو .يرهزلا فروع نب للا دع: نبأ

 ناك لاق هبا نع'ةشئاعنبا انثدح لاق ليعمسا نب نيسحلا ىنثدح لاق نابزرملا نب فاخ نب دمش

 هلوق دشنا تح دربلا دوودعنا اذا ئماهعر عش اذه لاق ةعسر يبأ نب رمح ردش دفنا اذا ررخ

 ري 1 انو نطو + تقرا للك 000 ظ
 ريخلا ل هلع ىقنام ىوس * هلظ ةرطملا رهبظ ىلع البلق

 رضحا قئاد كا فتلم نايرو .# ةفرغ لظ اهشبع نم اهخحاو

 نوهت لدصإلا أ "ينل !١ تسلف * اهم "يش لت اهانك لاوو

 وبأ ىربخأ لاق فاخ نب دم ( نبأ ذر ىثلا لاق ىح يذم يشرقلا اذه 0

 . هحول دوق لحر 8 لقام عرش قدعنا ذيشرلا يل َّك لاق لاق ىلا ين دحع ل لاق ي ملا 2 دع

 ةعسر يف ِ نب 00 لوف 0 ف م

 رصخعف يشعلاب اماو نضيف د تضر داع ع اذا ام دلك ل

 را ا ووف تاولذ هب 3 تؤفذاش ضرا تاوح رس ا

 مورلا دالب نم همودق بقعب اذهو لاق لحرلا كلذ هللاو انأ دمشرلا يل لاقف لاق اهلك تاسالا

 هئيفرعت له هاك يرش اك يفق تيبلا ردص ىف ةروهشملا ةياورا !1آو- (6)



 (+هو)

 انتفتسان[لاح وت ينةا رفاوكتيا ريفاوهعبتا لاما لك وميفا ا ايلاف وانت يح رقما رتافاعا

 امدح لاق ىم رحلا ) ان ( ةعربر ىنا نب ا وه اذافهنع انا اسف مأق , - هيلع امد نأ 00

 كت وهن :سنيعب رأ اممم كتف همس نا 5 همر شاعلاق ةااج م 7 نب د ل قب دح لاق رببز

 هسأ نع م مح رلا كيع نب ةريغملاز عتب ألا نب دمحخو ةز+> نب مهار ,ىدحو دو ءاالاق ةئس -

 هعم تسلح و هم 12 1 ةعيبريلأ 0 ا تم دقاملف ةمح ىلع وةالغاب ! يأ ماب لاق

 000 ؛. يد ةابا كك ماو لوقيو هيلع تناكام ىلععجحرتف | ملسري مث يرعش و

 ىلا كولع لكوراط تاكو ىل كلاق يرتش ىف لرقأ ىشح دك جانا لاق مث 1

 1 0 1 يل ليقف هققر نع تلا هع ف تك و تمقف طق 00 جرف ع 0 5

 راكب نب ريب زلا انتدح لاق الخلا نأ نا 00 رطل و مث ريع ىووس ادع لوعيس هإف كوملا|

 ناو تعصم تك هللأ ديع كا ص ا تلاق بتوءصم ن» روك تح ةمطاق ةالوم ةدط ينثدح لاق

 ةعمبر فاذا ر رعش تاقو 4 2 قاعدو حم 0 لاَقف رفد ىعمو هتانش وهو هلّزام ةلخاد

 ًافطا "اخ دمو بولقلان م اقوم هر 8 أ نا هه ريب كب 1 ل! ؛ ءاسدلا ىلع نيلؤذد كحنو لاَقف

 اق ىدع كب 5 "5 قرحاو )ّ قدسا لاق 0 اعمق تلا“ 4 2 .ا وه ناكل راسا ع ناك ول

 ٍِق تعف وف اهلا ر اج ذا فوطب ة ةعربر يبأ ب ر<+ انف كاد لأ نه تكناكو -- أها تملك

 قع كيلأ ت تااقف اهباصأ ىت -_- اماطب لدءح ةساثلا ةلدللا ف ناك املف هيلا تعنت مفاوملكف م اندق همأق

 ناك ايد م نأ ت تفاخ يح اهءاكي اه ع 3 ةمرأا ةمظع مايأ يفو هللا مرح يف كلاف اذهاي

 وهو تلّقأف م عاملا ف 1 0 ينافي دن يد جرح كاع كك تلاق قر ةلمالا 2

 ريرح لوش 0 6 00 00 د علا نأ دار ]1 ردع اها املف اهعم

 د تدداو ملا 0 ثدح دقو لاق در 3 للقل ا 1 عدلا 0 قحسا لاق

 ةححر 2 يعمصالا يل لاق قدحسأ لاق 2 اد تويوس الا اهر .لح ف شان 0 ةأَنَو قب مل

 هلوق الا هيلع ْدْحْؤي مو ةيبر ءلا يف

 نارتلاواصح اولا هرئاددع د أربع تلف ا مح اولق من

 يلليق * لاق امانا معز ن. سانلا نمو لاق 0 ليس ىلع هب ل كلذ يف هلو

 د*ا ارهم تلق اع .2 له

 ةعربو نأ" ني ارحم طاح حلا رامشالا نم راج الا مدع ىف سا
 اهحرش لوطل كانه بن مل تناك ذا نونغملا اهف ىنغو

 هلوق ن م هش ىغيام اهم

 ردم عار مأ 3 ل - اك ف ركحبف داغ تنأ عنلآ ن 9

 ردت ةلاقملاو ردع غلبت د اهاود ف لَه مل نش ةحاجل
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 عمر ألو رمع رعش مكنايتف اوورتال ةورع نب ماشه» لاق لاق ىنئادملا ع نع هنع نافه ىبَأ

 دعو اطروب ايزلا يف نطروتيال
 0 ىذخاطتاقو * يتيراح تلسرا دقل

 رهع ىلو بنيزل * ةفطالم ٍِق ىلوقو

 ةرمس 6 ”ديح لاق 0 نع قحسا نع ناذه د :دح لاق اص نب ىلع (انر 8

 مترف نب رمع اذهىلل يقف فاوطلا يفنخشب انأ اذاف تلا فوطال ينا ١" ريمح نم ينامورلا

 ىنع كيلا لاق هتلعف كرعش ا ككل سا ءامنام لاق عبر يأ نب اي هل تلقو هدي 0
 نع لكفالا ةيوارلادا#+ نعيدع نب مولا ينثدحو قحسا لاق للا رفغتسأو عن لاق هللا 70

 همع نع ريبزلا انمدح لاق يمرحلا (ينربخأ) (١)رسشقملا قتسفلا كاذ لاقف ةعسر يلأىب 0

 رايدلا تكبوهناطخأف هبلطت ءارعشلات ناك يذلا اذه لاقف رمغ بيبشت نم اخ قدر نذل عمس لاق

 اهو كك دف رماد سانلا هيلا عمتجم ءاهقفلا نم لجر 0 ناكو لاق هيلع اذه عقوو

 اولاقفاذهب تدضر دق لاقف ةيوا رلادامح مهب سمو يذرت نم هل اولاقف هنحبف ةعيبر ينأ وو محا نعم

 هب عنصل اولاقديلا انياوهذا اذه ن نبأ لاقف ًاكشا ع ندحي مل ةعيبر فأن رمعنأ معز زي نءنف لوشام هل

 ىمعام يراضنالاموقملا وبأ ِلاَقو قدسا لاق رمعنملئمأوه نمب ينأت اهاعل هم ىلع اور لاق اذام
 ينأ ينادج لاق دفأر نب سيق يناد>و حبسا | لاق ةعيبر ىبَأ نب رمع رعشل ١ يدع ام "يشب هللا

 ةارادم ىلا ترص مويلاف قدعأ الو قشعأ نام او تنك دقل لوك ةقحر ىنأ نب ومع تعبس لأق

 كيلا رسأ ري نبأ يف ندا اهادحإ ىل تلاقف ةرم نانآتف ىنتقل دقلو تامملا ىلا ناسحلا

 000 ف رول ارا هدأ نش دع ضل ترمس اف ىنت تلخ ع رتسألا مدار توددق ايش
 نع قحسأ. ن :رع همسأ طّةس يرهزلا نالف نب دخت نع يقاقرلا لضفلا نب دمصلا دع 1

 انأو 00 رم نأ هروح ةلد اقف ارير> تقل لاق 1 نب ةملسم نب مهلا دنع

 وزلا نمانلا بسنأ ناو بيسنلا مكبجسي ةئيدملا لهأ اي كنا لاقق ١ 10 كنب نيم ردا نحنا
 18 هلاخ ٠ نع هيبأ نع يرفعجلا ل ايعمسأ نب ذم 5 قحسأ لاق ةعسر ينأ نبا ىن 3

 دياب سيق ينأ ىلع ة ةعسر ينأ ن ربع فرشأ لاق ةعيبر ينأ نب شابع نب هللا دبع نبا

 طق ع ةأسعالت اقام ةنللا هذه برو لاقو هديب ذخاف يدب ذخ مهضعلل لاق نومورحم مهو

 هال عزج هيف تام يذلا هخرمر < ضرم املولاق طق مارح نع ايون تفشك اموىل هلقت مل

 لاقف طق ةشحافتكر ىنأ لعام هللاو يب هنظت ال عز افأ كينج ع ل لاق ا

 بعصم لاق لاقيريبزلا بمصم ينادح قحسا لاق ينعتييلس دقو كلذ نءالا كيلع قفشات تك اق
 ىلاايض٠تسبلاب انفط املف تاو نير تف عم ىلا ناع نحكي آو انا درك ربا نب ةورع نباذأ

 نءلاقف انيلع لبقأ هنالص يق املفدل انمسوأف يآ نيبو ىنيب جرف دق خيش اذاف هيف يلصن رجحلا

 دسفملا قسافلا ةخسن ىفو )١(



 غمد

 رحهم عارم |انع ةادغ »+ كف داغ تنأ من لآ نم 0

 ليالا داك ١ كيلابرضن انا سابع نبالي هللا لاقف قرزالا نب عفان هلعلقأف اهرخآ ّص أ ع

 1 كدشن ة نشرك قرم نمفرف كايد اقاثتتف ما راو لالا نع كلاسن دالبلا ى دانا

 رسحف ىذا امآوأ يرتف: 0 نمشلا اذا ملكا تار

 لاق لاةف لاق فيكف لاق لاق ذكه سبل لاقف

 رديف تملا اماو يجضذطيف 0 اذا اماذ دن تأر

 اعلا كردتنا ةديعتلا ا كدمات نإ تنش نأو لح لاق تلا تطفح جيتك دق لادا انامل
 اهدش أ ضاع نبا'نا هبشنتر# اياور رع قواك ا ىلعيفأ َد> ةديصقلا فن اف ءاعأ كس 0 ْ

 انين را كلتألا لعن ا ةيواقم ايلول اهرخأ ن ا مث اه كارما ايلذأ ن
 نم 5 ف[ يناكل لاقف طق كنم 5 ذأ تااوام مهضعب هل لاقذ ءاكذلا ةياغ اذهو لاق
 توص عمسالا يناو هتيورالا طق يش تعمسام لق سابع نبا ناكو مالثسلا هيلع بلاط ىأ نب يلع

 لاف ةدصصقلا هذه ظذحخ يف هءاجأ ضد همالو' لاق لوقنام 1و2 نانمعأا 5 ينذأ دساف ةحانلا
 لوشامريثاكا كلذ معن ننانع نبا: ناكتف همع نع هريخ ىف ريزلا لاقو'اهد حتي مانا ١ نمأ اهنا
 ربب زانت هللا دنع ناك ل اقتاب: نب عفان نيهللا ذيع ىتثدح و لاق ادع عش ىربقملا ادهفدملا ِ

 ةعيبر نأ تب 0 لوق عمس اذ

 (؟)رسخف ى لاب امأو يزخف * لبال لاق * رصخف يشملاب امأو يحضف
 0 لاقف ةعسر يبأ نبا ىلع ل اقأ 5 مثيدح يف ريبزااو نامه 4 ةيشنب ردع لاق

 ذم ا: دع دم رادلإو 46 نئاع« نبا ناقفا تكس و * اننا ريج رادا دغ طغت

 ليا زل سو كلتا نكلو ال لاق“ نقأ للا كحئامأ تلق كلذك سعد
 شيرقل 0 0 لاق قحسا نب بوقعي ىنثدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يأ
 را ردع ناك يت دا رمال تاكا :اذ رعشلا يف الا الع "يم "يش لك يف مدقتلاب
 لاما يدج نع ثدحي اساعم ىع دضسو نيرا لاق 1 اير مو اخ رعشلاب ءارعشلا اط

 تيا

 0 انفص وأ 5 ةعسر 5 نإ روعل لاق بيصتلانا اعلا 00 م ةدع ىنادحو لاق لوقلا اذه لد

 حدفاال يلا لاق انحدم نم كمنعام ةعمر 00 0 كلما دنع نب ا لاقىئئادملا 3 لاحتملا

 نع هانيور امف 8 م 0 ىدح نع ىمع قس 3 لاق ةيبر نأ ١ روع روش

 ةعم سافل اهفس كددتو نا رق نم مالع كانو صض رعتف ندا و كلاسن لماكلا لفلو 0(

 اهفس 0 هللا لاَقف '

 لدبت دقو ينغملايف لاقرصةف يثعلاب اعاو يجيذيف تضراع سءشلا اذالع اذلخف تاو يوارذ (9)

 تيبلا دعن اواما ب ا .كيدالا ارعس ١

 ل نينا 6



 اة

 لئلا ف دش انأ تن 3 هذه كتيحاص لع يتم كرعش يف يندبشت كلامو ىىلام اذهاي

 لاق هللا د بع نب راكب يف دج لاق 5 ءلا انمدح لاق ى 1 0 0 ما لاق اذه

 ًاديدش المح مهلاومأ تاقدص يف مت 3 د ل ىلع رمعنب ناودح ةكم ةالو ضعب لمعتسا

 ليفطلا نب ةرابض لاقف اخيرات ناوج ةنس مح تل
 ناوجرلا انب يري وا ماعلا نم #* اب ثعش ىلع ليل انسلتا

 تس وص
 ناهدو ةللوذ لزغ ا 3 فار ماحللا ءالشاك ىن

 نا وج ماع لبق اص نيءاعل # ىلنيضم لايل يف ىنتدهش وو

 نايص نسحب 0 ىوه * اب مح رشع يعير 7 اننآر

 (١)ناوث هيلا قانعاب نهو * يصلانعتا اًءالاسوفنلا يوذن

 |ولاق طيرارقل هنأ يماش هللا كك دو رصنلا لش يان ضير ال تايبالا هذهيف ءانغلا نأ شبح 1

 ةعيبريلا نب رمت لوب اهفو ليه يف ةعضرتسم تناكو دحاولا 01 لاق: تن ا دمج ناكر

 قارطلا لضف اهلطي جرخ دفو

 دحاولا ل ل ريال ل
 دلاخ نا نعلأسن * اتيذار . لها 0

 دشانلا ةدقن ءافح انعأ 3 لهاكي فخ 4 نعلأسن

 زيزعلا دبع نب د 2 ىرصاعلا ر 3 يبا ن ء نابز رملا نإ فلخ نب دمحم كلذب 0

 2122 اق مساقلا نبا بوقعي ىنندخ لاق ةيش نيرمح اتيرح الك يلهملارمدن نب سسحو يروا

 نأ نار دلو لاق نسملا نع هار 1 6 و ةلاوعن نف هاد مكحلا نب دز نب ةماسأ

 د 1 ل لطاب يأو عفر هيو 00 لتق ةليل ةعسر

 ىنثدح لاق ةيش نب رمع انيدحالاق ياهملاو 0 ل نيعبسلا براق دقو

 يلا نبرمع ناكلاق ءاطع نع حرج نبا نع ثرحلا نب هللا دبع ىنثدح لاق مساقلا نإ بوقعي
 لاق ةيشنب رم انندحالاق ياهملاو 0 دع ( مالسالا لوأ يف دلو هناك ىم 50 ةعسر

 ميطا نب طاصيفأ نب يلع هب ينادحو تما يبأ نبا امدح لاق ىرهزلا هللا دبع نب نوره يح

 رايس نب بويأ لاق اولاق مالس نب دمعو ىنئادملاو يريبزلاو يبيسملا نع قحسا نع نافه نأ
 دبع نع ء يموزلا نسما نب دم ىن ”دح لاق ريرزلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب ا 7

 هدنعو مارملا دجيسملا يف سابع نبا انيب لاق. ءاكرلا رمت نعرايس نب فورأ نح نأ رخل
 ندروج نعوصم نحو وث يف ةعيبر يلأ نبرحح لقاذا هنولأسي ح راوخلا نم نانوصررا ق2

 هدشناف اندشنا لاقف سابع نا هيلع لقأف ساحو لخد يح 0

 ها ءاليم ىلعاهب لزغتي يتلاةروهشملاهتينون نم يءاطلا كلام نب بمكل ناريخالا ناتنيلا ناذهو )١(



 نأ

 مزحلاو ةوقلا ىلع * لابشانيحرلاؤذو

 ىمري بنك نمادو + ناد ودا نادت

 دش ( را ( ىهتنا دامح ع نم للهر فيفخ دا ءانغلا )١( لع رلا فوقك ل ههضورع

 كلملا دبعنبديزي لاقلاق طاص نب متر نعينئادملا ان بخأ عجم ني لب همسأ لاق لاق عيكو فلخنإا
 نا شاحت الف ملام فالخ هيف تلق نا كنعو يسفن نع كربخا نأ دا ل دابع بأي دبعمل اموي

 كيلعدربالولاضالا كصعبال 0 كعضو دقل نيئمؤملا ريمأيلاق كب 5 دّقف ىلع هدر

 هئانغ يو ةناتم كئانغ يف دحأ حرس نبا ءانغ يف دحاؤا كانغ يف حا ىذلا نأ لاق سطس الا

 هنن ةعأ لع انيمأ هلعجو هدايعل هاضتراو هتفالخب نينموملا ريم نك 1 ىذلاو دصم لان الو ا

 ندلف نأ نيمولا .هاىار فا كلو لوتاو جيرس نبا لوقي 0 حيرس نبا ةفصو يتفدادعام

 ناك اذاف ىدي ساي لاق "يش لك ىلع برطلا 1و ىنكلو هللاو ال لاق لعفياف هدنع كاذ ىنبهضو له

 يتق وه قرشيو انأ ترغأف م اتلا لماكلا ىلا انآ بهدا و ءانن ءلا ند فيقحخلا ىلا بهذي حرس .

 يف فيقخلا نم انجل هتقو ن. يضف علاق حرس نبا ققر 6 نا ردقتفأ لاق يف

 0 تح تدل *# و موف هلل الا

 لثم هيلع درف داعاف ى هآو ىلإ كادق دعأف يالو.ءاب لاو تنسحأ 0 2-- تاسالا ةعبرالا

 نلعفا هيراوجللاقو بثو يتح برطلا هفختساف داعاف 2 3ك هاف 321 كا 3 *.داعاف لوالا هلآ

 لوي وهو هعم نرديو رادلا يف رودي لعجو ا

 ينيكسمارقرقاب # ينيرود راداي
 قد نرسل 0 ل تلا

 ينحرف هللا # ينيلصاوت الو

 ناقعيالو لقعيامهقوف نعقوو هياع ايقعم رح ىح قم راديو نامضأا روك مكرودب لزي مق لاق

 تداكوا هسفن تءاح دقو هوللحو هيراو> نه هرهظ ىلع ناك ن٠ اوماقاف مدخلا هردتباف

 ة قا ا

 لاق نابونن 5 هللأ دبع نب ل

 زاحملا ىف اع ريما كاذ ذا وهو يثراخلا هللا د ع ني دان ىلإ ةمبر نأ نب رمع نب ناوخ ءاح

 ١ لمَ ةداهشل هدنع دهشف

 ناوجاملع كلدعل ب كن اهح ىلع ناوج ئدءهبش

 هل لاقف, يح رعلا ىلا ءاج هنا ريب زلا ريغ لاقوةلسبقو كتداهش انزجأ بق لاق مث يحرملل نعشثلا اذهو



 فشلا

 2 رفع 90 ذوعم تنب عيبرلا تلاقف ةنيدملاب رطعلا عيب 0 : همر 1 ءامسأ 1 لاو يدقاولا نع
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 لب ليقو دوعسم نب هللا دبع هسأر زتحاو ردب مون ماشه نب لهج ايا لق اهوأ ناكو ةيراصنالا 8

 ارطع . عضو اماع تلخو ةمارتغ تن 0 ذف )١( هلتق يذلا وه دوعسم نب هللا دع

 تنبانأ لب تليق ىلإ حا نأ ىو هديس لتاق ةنبآ تناا تلاقف اهل انيتناف انع تانك تلاق ةون يف اط

 اف ايش هنم يرتشأ نأ ىلع مارحو تلق ايش يرطع ن , كسلا “نار مارون تلق ءالك ل ااق

 1 ينكلواهر طع ةيل ا ارام هللاو الوتق مث كرطع ريغ انآ رطعل تدجو

 ناكو نوملا عيمج يف نوفرصتي ة هيلا نس يبأ نب هللا دعا ناكو نظل

 درو ينسج 2910-7 *

 الا رح نيح 00١ لوشرل ليقع يا نانفس نع يورف اريثك مهددع

 اوعيشناو اوةرس اوعاح:نأى مثيلا يف ريخ ال لاقف مب نإ ءتسسل ةريغملا ينب شح يف كل له نينح

 0 نول 1 كحأو نما املا موب سأبلاو ءاعطلا ماعطا نيتاسح نيتلخ مهف ناواونز

 نم اذههياع هللا ةمحر رهعل اق ف > املع الماع لز: ْخ اهفيلاخمو دذحلا ىلع ة ةعسر يب نب هللا دبع

 ها عتسا هللا ةئفمعر نافع" ىا زل معا ع نحل نا ينثنحو لاق همع نع ريب زل لا ةباور

 وبا لاق ريخ نم لاقيو تومرضح نم تديس دحم اهل لاش دلو ما ةعسر يبا 5 ماواهلع اضيا

 ا امو ىزاحخ لوو ناع كزغ لاه لز :ةلا هانآ ك نمو ريم نم يغ مالانب نب دمحو لح

 دا م طلغ اذهو ناسرف مط لاقي شح. نم ءادوس 1-2 رمع مأ ةبش 3

 هللا دبع نب رح ناكو ة ةسارمصن 0 عابقلا هل لاق يذلا هللا دنع نا تر ا مآ كلت

 اموب اوم نب كالملا د 0 1 نيرو لاق نع رق ك تس

 نب يحي ه لاقذ فوع ىداوب 0 لاقو دمقو افوع 0 اقف ريب زلا نب هللا دنع هالو دقو

 ( ىنربخأو ) همآت داوام اريخ ةماهللاو تدلوام كلملا دع هل لاقف ءاقوسلا نإ ترحلا نع كلك

 ةتايفمأ نأ يبسملاو ىتادلاو رك زل ن ءمعارإ نبا قحسا نع نافه يأ ن - اص نب يلع

 هللا: ةقحر باطلا نب رمع دهع يف كلذو اهتزانج فارشالا رض هم كلذ هك تاكو نادم

 بياصلا دجو هنأو ةينارصن ا 5 اتا وفرد نخأ نع لاف اظقا ءاسنلا نم ثرحلا عمسف هيلع
 كان اهأ اط ناف للا مكمحر اوفرصنا لاقف سانلا ىلا جر كلذ همتكت 0

 هلعف نم سانلا بحتو هنم كاذنسحتتساف مكنموانم اهب
 ه6 ءانغلا نه راخالا هذه ىفام ةمدن -

 تكتيوض
 موس ىنب 1 #* و موق هلل الأ #

 مصخلا هردم فانم #* ديعوبأو ماشه

 دوعسم نبا ةان | مْ درب يد لوح انا ابرمض داءمو دوعم اهو ءارفع 3 نا يراخباا يو 1(



 ( ب (

 2 ماع كرا لدلك كف د بأ رطل دا 0 0-7

 أ ةعبرالا تايبالا هذهدشن أو مهردفال 1 ةعبرأ هده لاخان د ردة ماشهنب ث ا

 هللا ىلع يرتنا نأ هلل ةوعأ تلقف مل- سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهدي اناشح تعم لقو

 اان لوقت نأ الا ال لاقفتلعف اهدشن ةشئاع تس لوكا نأ كش نانكلو هلوسرولا

 هيلع تيبأو ىلع ىنأف سلاح لو هيلعمللا قص هللا كوسرو زو هلغشلا لذ هللا لوسراخدتلا

 ةمآ يو ةرشلأ ا اماشهاهب حدمت انايبأ لق لاقف ىلا لسراف لايل ةدع ملكتشنال كلذل اقف

 تاقف كيبال اهاعحاو ظاكعيف اهلعحا لاقو داق تاقف

 مهس يتب تخا تدل * و موق هلل كلا

 نآلاىلا ىهن ذ لاق ىرعبزلا نبا اطاق لق نكلو ال الس تس رع ل ل

 ىريخأ لاق ىموزلا نيسان ب دمج قي اول لاقيرءبزلا نبأ ىلا سانلا بتك يف ةبوسنم

 تاسالا هذه لئاق ةعبر ينأ نب رمع ناحل 5-0-7

 م تدل خ و موف ل

 لاق ةبش نب رمح انندح الاق ياهلا رصن نب بيحو يرهو لا نيزملادخ ني دمحا( 0-0

 لأ 0 باني نعزيزعلا دبع نب دم ينثدح لاقنا رمعنب زيزعلادبع ين ”دح لاق ىح نب دهوك

 اهانعيتلا مهسيفب تحأو ىحي نب دم لاق ةكازب رخ دف دارو عب مب لا هاو راملثع ها

 نب ةزعلا عا ىو فاح ن كا ىف ف ن1 ان ورع نإ مسن دس

 مز اوت ضرع سول اا اح مو موزخم نب ورم نب هللا 2

 هلوقب بيؤذوبأ يندب
 (1)عبسم ةعبرأ أ 3 0 26 لا ال ترا وم وشلا خد

 هللا ىلح هللا ل اريح ةيلهاملا ىف ةحب نأ نبدا دبع مسأ ناكو ل ثا مه زدل برض

 | ةيلهاملا يف ةنكلا وكت تناك اميرت نال لدملا لت كرف تنكو هللا 3 عع سو هل آو هيلع

 يف ًاعيمح مط لدع هدحو هنأ كلذب اودارأف ةئس هلام نم وه اهودكيو ةنس اطاومأ نء اهعجأب

 يرعبزلا نبا لوقي هيفو كلذ
 مناع ريغ هريخ ىلع حارو * يجب برق نيححرلا يذنب رجب

 هرحيتم كو 2 9 ةميبر ينأ نب هللا دبع ناكو ةريقملا نب ديلؤلا وع لدتلا نا لبق دقو

 رطعلا اهنأي ةراطع تناكو ةمر ع لقو ةرخ تن ءامسأ همأو الام راك نم ناكو نميلا ىلا

 ءأو امهمأ ىهفءاشع ى اردو ليج انا هل داود ًاضيأ ةريغملا نب مان ده اهحور تقو نمللا نف

 ع ينثدح لاق ريزلا انئدح الاق ىسوطلاو ضصرطلا( قرف ةدسر ا ا ناعو ناد

 عبسملا لاقيو هم عبس هناك راصف عابلاعم لمعا دق ىذلا عبسملا ليقول ملا عبسملاو )١(
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 مجنملا ىسوم نب دمحال هنأ لاش لمر فيقخ هقو ىلا ىحيل هنأ لاش لأ اه هيفو ةنان نبا

 طوقسل طةسف انك هيف عنص هناي لو ناك دقو ةدوجلا ةبام ا لش يناب دضتعملل هو

 يكشن 0 عنص لاق ي ءاشهلا هللا دبع وبأ يف ”دح لاق ةظحجح (ينربخأ ) هتعنص

 انلقفهيف اهدنعام رعنل مم ىلع هذرعن ا ا تلاق كلذب ضر ءاحي ضع 0 يلا تيكا

 كاكاو هدا ديالا اذه نئبأ ديديلا نحالا يف تيبكلا عشت ىغ ور نع هذخأ نم ضعبل
 اذه كاسح ك.سح يبطقا يطقا اط مل“ تااقف ةيراجلا هّتنغف ةنان نب و رمح هعئد نخل اننق ثدحلا

 تكلا همم 5205000 نزح رام هللاو

 د أو ع

 م نرخ للا دبع نب ةريغملا نب ةفيذح ةعيبر ينأ م ءاو ةعينر ينأ نب هللا دبع نب رع ود

 ىتكي وةفيطق يبأ 1-5 بسنأاىقا مدقت دقو رهف نب يا نا ىلا نب 2 ١ نب ة سم نب ةظشب نبا

 نيحمر ىلع يشع هناك لاةيناك هلوطل كلذب يمس نيحمرلااذ ىمس هدح ةعمبر ا قطف تالق نأ

 ١١ ةاحصلان دّمشو يم ينبدح لاق راكب نربي زلا امدح لاق ءالععلا يأن ب يم ردا. كلذب ( 0

 ىمسف نيحمرب ظاكع 0 لئاق هنا ليقو يعونربلا نمحرلا دبع نب ناهع غن نع كاحضا| هيبأ نع ْ

 قحسا نع نافه 0 ”دحلاق م طا نا اص نب ىلع ا كلذب 20 ) كلذل نيحمرلا اذ |

 هيقو اولاق يبيسعلاو 0 نمار يقالار يريبزلا يعصم نع يبدوملا مهاربا نب

 يرعبزلا نب هللا دبع لوقي
 موس يفب نا تلو موق 4 ل

 مصخلا هردم فانه # دنع ا ماثه

 ا ةوقلا ىلع * لاشأ نيحرلا وذو

 مارب 007 اذو * نادوذي نادبف

 مضلل نوعاتم ن * ارقالا يصدزت 5

 مزطا نهسانلا اوعتشكم ظاكع موب مهو

 مخضلا بسحلا |رمسإ امش دلو مهو

 5 دا دكا و فلج نق

 مدرلاو مأشلا روصق * ىنبت ةوخأ نم ال

 5 ةكا نزوأو 0 0 ب

 نب دعسنب ديعستنب يهو ةريغملا يف 1 يمه اهانعيتلا هذه ةطيرو ةريغملا نب كافل فاح يس

 ىسوطلا دواد نب ناواسنب دحأا نحو ( كافلاوةسر ابأو |مئاهواماشه ةريغملا نم تداومهس

 تان نأ نب زيزءلادبع نع 2 دمج امدح لاق راكب نب رييزلا انسدحالاق ءالعلا ىف ن نب يم ا
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 الو كل ءلعةبؤمال هباق مه نطل كالزنم فاحيف ىنازنت ناوخادكو كدنعن وعمتج موقلا نأ ينغلب

 موقلا ءاح مش هنرججح بناج يف تازنف يعاتم ت تلقت لق لا كرب للزنأ لاق نيش ىولف نم لع
 هد غار ل رلاقلجرلا اذهنم اولاقوينوركنأف اوعمتجا يتحدحاو دعب ادحاواؤتبسا نيج

 أوطسبنا مث مهلكو 0 : 0 ءانع هنم مكيلع سبل هياع برطيو ءانغلا يمتشب فيفخ

 تاغ نمهتسدحأو امانا انفأ ل قد مهجعيو مطل كلذرهطأو مهئانغب ب 0 تام اونغو اوبرشو

 كنتوص ىلع كسما كتيدف يفا حرس نذل تلق اناوضأَو فعاد 5 نورديال مهو

 ادع ئوتاطحت نك ا اند و دن لف

 تنسحأ اولاقواوحاصوحاصف هتبئفف هيف تمفدلاو ايش عنصأ نأ ىنعو رظنتتلقاثيش نحتوأ لاق
 ادحاو تكور اق احاضواتخ اودادزاف هيف لغاو كيفاف ذك توض ىلعكسماف ت تلق هللا كلتاق

 تا واقو يب اوبرهو مماودأ ت تلع ىدع اوحاصق لاق ار خم دق اناوصا: هئانع ع نه هتبنغ الا مهنم

 اكس ناعاوم اوه ىح يف اوكحضت الولع اوكسأف تلق لاق انم انع اًمانغ ءادإب نسحأ

 ًاتيصل كل نا هللا تا أ ولاقوىلا 5 و رخاورخآ مينغ م يف أو>اصق ينانغ ن «٠ انوص تدنغق ىلع

 انلع تفقل ١ واقو يسأر اولقف هيما تلق تنأ نف اهظع ايس انهه ايف كب ناو أ

 تف رصن | مث ينم نوذخ يوم ءهدحا اذه مهدتعشلاف تنا تنأو ايش كدمنالو كب نو اهتاتكو

 ( توحلا اذه ةسن ) ةنيدملا ىلا

 تس وص
 اذغىروتلا طن لق + اهو دلط ل

 انيس لل تدع ملال يضرع

 ادن دحعام ريمعا# اظي. دو ىف كا

 ا ادومسأ .نوللا كلاخ *”اوههع: دنا قاح : ١
 رصنبلابلوا ليقث فيفخ كلامل هيفو هسنجم ملو دامح نع حيرس نبال ءانغلاو ةعيبر يبا نب رمعل رعشلا

 ىطس واب لبق فيقح زر نبال هيف ياش يا نع اهارحم يف

 6 ةراتخملا تاوصالا ةثالثلا نمو

 6-0 يلع ةياور نم ناحلا ةعبرأ هيف هس وص

 ادكحتينأ عيطس ول نيبو * هتدهج م يرلاترمكلا عت

 ام 6 نانا نأ هب ىدوأو * ةهناكم ليلج نود ىمأ كلذل

 اماتمتو 1 ىلع ناهف * ةرق نيعلل ق لأ نإ هل تاقف

 جلع هللا نإ( رق لقأ م ل * يتجومتقرافويرفوأذا مدع

 نرفوهو عضوملا اذهب لش ىتح هريش يف دج هنأ نعي ا رق لقأ مل ل هلوق ليوطلا نه هضورمع

 نحللا اذه يف ءانغلاو يموزخملا ةعيبر ينأ نب ردعا رمكفلا © هرعش يف ءرك ذيام ارك و كراك

 ورم نعرصنبلاب ليفت: يناث ضنا قحسال هيقاون يطخ ولا ىرخ فا قاطم لقت يا عرس نال راك



 تعا

 اليحرلا اولاق مهراد * تنامطا تاق “الك

 هيلع لبقأ مث 0 ىقسو برش مث هباس هيلع اودرف جرخ مث ةكربلا يفهسفت يعر هانغ املف لاق

 جاتجيالام كلذ تلقف مهرارسأ مكلف ةوظح كولا س1 00 أ نم دبعماي هل لاقف ديلولا

 | لأ هدلب يفهل يلصحي رائد 2 ع دنعم ىلآ لمح مالغاي لاقف هب يئاصيإ ىلا نيمّؤملا 1

 ةيعم لاقو:قحسا لاق ةنيدملا ىلا هنقو نه ديربلا ىلع لمحو اهاك هيلا ت امُح هس رط ةقفنل راند

 لخر يلع لخد ذا مالا ظامامح ضمد يف اموب انا اننيف ةيلا تصخشأف ديزي نب ديلولا ىلا 701

 اذه علطأ م نثل لاو تاقف ىانلا 07 نع ماخخ] بحاصودب لغتشاو ىل اطافدل ناءاغ ةعمو ةسهدل

 يلاتفتلاف تمير مين“ عمسو يناري ثيح هتربدتساف بلكلا 2 يدتعام كنب لع

 اهم 1 لات مثلاق يدنع هدب نيد ناك عيمج راصف ائبهام هناا اومدق ناملغال لاقو

 ةحرخالا نمل ينال تا ذيبنلا عضومت هلعفالا 0 ماك بلا م عدب رف هتبجاف هلزسم

 ان>يشانخيش 0 لاق ىرمأ هيلع لاط املف ينم ىررالفحي الوحاتريالوهوهنم 1 أ وهامولا

 ينغ» عفدنا مث دوعلا خيبشلا ذخأف هيلا شه هآر املف خيشب ىتأف
 ا ل نكت طفلا ا هل مولع ليو زدقلا ف رواج

 000000 اد قلل لوما جاض لج لاق ءاعلا لأ ةعلي. قرا كما رواسلا
 ظ هانغ مث لاق ًارورسو

 اهار اال هد ينبسحمو 4 نقاز دلي ةبج ييمرو

 تفرصناف مهم تللسناو لاقان رط هدلج نم جرخينأ داكفلاق م اعلا هلع هملب وتلا مسا نقاربنلا

 خيش 0 قدحسا (لاق) ليخا ايكالو عضا ءانغ ظق مويلا كلذ لثم تر افي 0

 دعم لخدف ىدابتلا هجر ىلعو هيلع ينل ناك ةشئاع نبا نادعس نب نوره هيك ةنيدللاب 0

 ةهاع ناي نيج لاقو دبعم بضغف هنم نجا دقو هنغي ةشئاع نبا عفدباف 00 اهيلع ف ١

 مث كنعالا هتذخأامو كنم س تأ ىنكلو داع انأ اي كءاذف هللا يناعج هللاوال لاقف ينرخاقت رادلا أ

 من مهللأ لاق هنم | سيتش هليبو يتب عمجاف دابعوبأ ءاج دق كل تلق له ساهش نباي هللا كدعنأ لاق

 لاقف هيف قحا انوص ىنغ دقو ةشئاع ن نب ال ليق لاق هيبأ نع دامح نبا نع نيسحلا ( ينربخأ )

 دقو كلذ نم ينعنعلمو لاق ءانغسانلا . نسحأ تحبصأ فيكو هل ل اسقف ءانغ سانا نسحأ تحبصأ

 ارحب () موماع مهم مدقملاو ةنيدملا لهأ ينغم دابع وبأو ا ريثع دحأ دابع يأ نم تذخأ

 لاق ليذه نم لجر نعقيامع ن ا دع لاق داع ::دح لاق قخسان.دامح انثدح لاق عبكو

 نعمشالف 1 نوأل برك ردو بص هب قت ساذو ننال د 1 ا اق

 ىرامحت عب اهنمددق ا.لف ةكم ىلا هيلع تجر ًارامح تعتراف مهملأ ن نفرعت الو مهينغالو اهب نينغملا نم

 لاق بابلا تعرقف سلفلب هلزنم ىلا تئفل نالف تيبيف نامقيعتب ليقف نومدتجب نيانيتلا شل
 تلقهللا كافاع تنأ نم“ لاق حتفف فاخيهناك ذيعتسو حبس وهو اندقهللا كافاع رظنا تلقف اذه ن

 دقو ايش هنم فيعأ ينا معزأو ءانغلا يبيع عنا لجر انأ تلقكتجاح اهف لاق ةئيدملا لهأ نم 1
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 كس وضص

 اًواش امب الا ومهباصا اش * مهل نامزلا لذ ةبتف ىلع ىنط

 ا رهدلا برو اوناقت يف حا 1 2 اثير مولع ودعل لازام

 .اكحب باحالل قرفلا نأ * اهترأو يع وءفارف يك
 هاناهانعف لاقيعاش ملا ةياور هلك اذه جنه ناملساو لمر ىكملا ىحيل هبفو ليقل فيفح ديعمل ءانغلا

 باونأي ينأمث ةلمنامف لهق ةكربلا كلتيف هنن فذقو هلع جنا هب طم ةءالم عزتو رتسلا ديلولا عفرف

 هس ومحل يننغ لاق مثبيطلاو صم |ححلاب هوقلتو اهربع

 اءاسمو ًارئاز كوم جاعدق * 0 يلا كلام عبراي

 6 ةرهز نعير تح * . ةلاطه ةباحعس لك كيد

 اهارحيف رصنيلابرخآ لبق يناث 0 هيفو جملا نبا نع ءرصنخلاو يلعس ولاب لق يناث ديعمل ءانغلا

 مكاو كلهأ ىلا فرضنا لاق 0 هيدي نيب اهصق رائيد ل رشع ةسمح هل اعدف هانغف لاق هنع ||

 نب نوره يندح لاق صقنو هيف داز و هيناغم ضعيب ءا ى ورع ربخلا انعس(قرخاو >1

 لوق. يدع نب يراقلا تعمس لاق ىلاخلا دعس نا ناماس ينثدح لاق تايزاا كلملا درع نب دمحم

 ]| نيب ةكربب صاف همودق ديلولا غلبو ا ةئدلا ىلا هل ه> وف دعبم لاذ نب ديلولا قاتشا

 (| ةفاح ىلع تنبلا ل باو يق دلوا نعرف رفعؤزو كنه طاخحدق درو»ءام تقلق هيلع قرا

 سلجم و يحرص ارم عا دع حو تلا امهعم س د.ك ربلا ةفاض لع هلي اقم" كسل ظطسسو هلا لا

 هناع درف مف عضوملا اذه يف سلجاو ننمؤملا ا ىلع لس ديعماي باححلا هل لاقف دحاو ل>ر

 رعأ هللا لاق هللا تحرر يردنأ دعماب هللا كح هل د مث كسلا فاخ نم مالسلا ديلولا

 ريمأ هج رتام واذ فاو كا دسم لاق كل دما نا تنحف كترك د لاق ننمؤملا كار
 ىنلغ لب لاق نينءؤملا

 ءادع هدلا سيرو اوناش تح * مهلهد تدير مملع ودعي لازام

 مث اهف صاغف ةكربلا يف هسفن يتلأف ديلولا جر هس عفر ىتح هنم غرف اف هانغف

 ديعمأي يننغ هل لاق مث ًادعبم وسو ترش ممل باشلا ريغ باش يراوذلا هليقتساف اهم جرخ

 اهليسس و7 از كوحن جام دق # متم تيجنال كلام عدرا

 امستم هرهز نع ىرت تح * ةلاطه ةباح_س لكي كت داح

 امد اذاهيلع قرح نءتيكبو 3 ا كاعد نم يردت تنك ْ

 جرخ مث اهف صاخف ةكربلا ىف هسفن لاف دنو 5 رينا: نفر يراولا لقأو هاتف لاق

 يننغ لاق نينمؤملا عا اذاع لاقذ ىننغهل لاق 7 1 ىقسو برش ُ كالت ريغ ابايث سدلف

 البلا عبرلا 50 # يننأر اك تح

 الولطلا الا يرأال .« يأ رادلا يف اأو
 الملل نالم الوم لالالا كم نك

 00 قنألا ت هدر
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 نهادحا تنغ مث ايلم يراوحلا ينغو كس. أف لوضفلا اذه ن انكم آلا ءانلاو

 دبس
 عدونو ةجاح ىضقن عدرلا ىلع 2 00 اخ

 عقل ءاديب 7 0 0 دكعل # طم مأ ن ١ ينالحمت الو

 را و يرذا نيعالو * يوما 1 ااسدقتاهلالوقو

 علب مم دعل نم هن انقأ افيصم * انل ىغم شيع لثمالا شع الف

 عنصت يلف لاق ضارغال لمر ةيفو يطسولا يري يف ةباسلاب لقت فيفخ 3 ءاتغلاو ريثكل رعشلا

 عد كاراام هل لاقو لجرلا يضغف دحاو توض ءادا ىلع نيوقت امادذهاب دعم اط لاف ايش هنفا

 اذا يتح ديعم كنسمأف ةئيفسلا نم كنجرخال تدواع نا هلل مسقاو ةليح الو هجوب لوضفلا اذه
 1 هللأو تن أير | وحلا مق هم غرذيتح لوالا توصلا ينفي عفدنا ةتكس ىراولا تتكس
 سانلا نسحأ هللاو اذه كحبو نهدي ناقف يناثلا ينغي عفدنا مث ةمار كالو ساو:أل لاقت هْدِعاف

 دق لاقف ادب هلم 1 5 انماف نا هناف هنع 0 انامل ةدجاو حر 00 هدنعلا نأ هلسف ءانغ

 ثلاثلائئغ مث هيرادن يتحنربصاف هال ءاننلسأ قو ةئم هلم كت انآو 1 در و 0

 فرعأ.ملو 6 انأطخأ البس 0 1 ليقو هيلا جرد لجرلا بثوق ضرالا ميلع لزاز

 ةرششعلا ءوسب ىلا عرستالو تبث نأ ك ىغبأي ناك دق يمضو« فرعت مل كس 0

 اما لاقف ي 00 0 كنأسأو دا د 0 و تال نذل لاف لوقا ءانحك
 لجأ نتعب نم ءانعلا اد 2 لح رلا هل لاقف هيلا .لزن يتح هب قفري لز رف الف نآلا

 ةرصلا لها نه لحر اهعاتب 000 راح نم هيدَححأ لاقف كيراوج هذخأ نبأ ن 5 زاححلا

 ديلا 0 ل ىف لكك تناكف اكرخ ينءودبعم دابع يبأ نع تيقعأ دقة 1ك 1من

 لكنأو د لال اناق اهميلعت نم نهويراوجلا ءالؤه تو اهب لجوز نع هللا ر 0 م

 كضصف لاق ال لاق يف ةرعتفا وهتنال كن اوأ ديعم هل لاقف ةعنصل 3 ىلع هتءنص لو ًاعمج نينغملا ىل اع

 ةنفسلا ت 7 ةعاسةرصلا تذفاوو زاحخلا ن ه2 0 تا ءااو ديعم هللا و 97 لاقم“ هَ هادسإ مدعم

 0 >أ ولك يف كل ن راجل الو كيراوح ىف ترصفأل 00000 ةكدضتال

 يتح اذه لوط كسفن انتءتك نولوقيو امولشهيلحرو هيدي ىلع يراوبلاو لجرلا ب 6 ةيضاملا

 37 هيز لجحرلا ريغ م هاقلن نأ هللا ىلع ينع نه و انستا ع رشع انأساو ةطاخن ايف هلاثوفجا

 ماقأف زاوعالا ىلا هعم ردو ' ملمع انادهو 3 .طو 00 دا هتقو ٍْق هاطعأو علخ ةدع هيلع لجو

 نسكلا وحل زاححا ىلا فرصناو هعدو مثهنع هنذخأ امو هيراوج قدح ىضر يتح ةدنعإ

 قباس نب يدهم ينثدح لاق ينالغلا يركز نب دمجانثدح الاق عناق نب ىقابلا دبعو فافخا ىل ىلع نبأ
 نيدلولا لاق لاق ىدع ني يراقلا نب. ورمت ينثدح لاق م انه كوم ناوتغ ى ناك ريع لت

 تئاف تئره دق ةكربب دنلولا: سعأو دعم ىتأفةنيدملا ىلادي ربلا هج وف دبعم ىلا تقتشا دقل ًاموي دير
 ديعءان ين هل لاقف ىخرأ دق رتس !ءْنيو امهنب ةكربلاو سلحأف هبرمأف دبعمب يناو ءاملاو 0



 مسزلل

 نع رصتنبلا ىرحم يف ةبانسلاب لمر نانل هيف هلو عريس نبال ءانغلاو ة 1 تاب 210 لأ

 ورمع نع رصنبلاب لوأ ليقث فيفخو قحسا

 ضارم ءاسألا اماقن قدح اهغفنو لاجرلا نم ةايلا عنم

 ضارخأ ايلد ءاسنلا ىدح 3 اوان ذا لاحرلا ةدقأ ناكو

 |لاق ىهزالا نأ 5 د اقطع علوا لق ديعمل ءانغلاو قدزر فال رعشلا

 ةيراح (عدق دعم ناك لاق بتاكلا سنوب ينثدح لاق طايس نع 2 5 ء قحسا نب داج اندخ

 ىلا اهجرخأف قارعلا لهأن م ىل-جحر اهارتشاف اهرب ينعو ةيبظ 0 ءانلا زاسملا راوع ٠
 ا! تلغو نهذم لك هب قسهذو اهب بان زاوهالا 11 اهارتشاف َكاَبَه ايعابو ردح
 اد ناكف اهعأ ما ا ير أو نامزلا نم هرب هدنع تماقأ نأ دعب تنام من هيلع

 0 ااو هيلا ليلاو هل بصمتلا رهظي و 0 دعم رابخأ ن 2 لالا لازال اهي 1 اهايأ

 ا نم جر هربذا ديعم غلب و هنم ناد ناك 01 ىلا هرصع لهأ يناغأر ءاس ىلع هنانغل

 ءاحو ةئيفس يرتك اذ زاوهالا ىلا مويلا كلذ يف مع جرخ دقو لحرلا فداص اهدرو اءلف ةرصيلا

 إذ زاوهالا 0 اق ردح ةدفس سمتلي ديعم
3 
 ١ 20 فرع 0 لجل هنيف ريغ دحين

 هس ةورف 0 1 يفوهو 0 0 دععمو نيذغف هيراوح 5 'وبرشو 0

 ايلح 0 هافحتسلا الآ دع 58 داونلا 1 ىلب ا ْ

 |ة يدق نال هزيل هفو رصتبلاب لوا لق فقح دعمل ءالاو يايذلا ةضانل. .رمكلاو دلع
 أ دقو اهالوم هل لاقف لاق مقتسي سيل اذه كؤانغ نأ ةيراجاي دبعم اهب حاصف .ءادأ دج يف ةثدحمو
 اءريغ ءانغ نم اناوصأ تنغ مث كسمأف كن مزلتو كسمت الا وهام ءانغلا كيرديأم تنأو بضغ
 تنعيت> > ملكتيال تكاسوهو

 «٠ وص

 ٍبيذيام اهدنع ماهسم © بيئكي لق يدزالا ةن
 سيح هلع نويت نمنإ 8 نوعد تاقفاومالدقلو

 ترحب يش بحلاو اع 2 ىمسجو يءاظع ىلبأ امأ

 :ه تيعتُكار 0 يدل * اهاوهي دنع بئاعلا اهب .

 ا كل لاق رصنبلا يرحم يف ةبابدلا ا امن دسعمل ءائغلاو ركب يأ نب نججرلا دبع نعشلاو
 تنام :كاليو هل لاقو لجرلا بضغق ًاديدش اللا توضدلا اذهب تلا دقل ةيراحاي دعم اه لاقف



 م

 ' [اا اقف ءانأ اذه نمينةسا اذهان تاففديلا تلف تدربدقءام باح (١)اذاودوسأ هيف ءامخ يلاتيراف
 اذه تمدحتاول تلقو هب ترتتساف اهلظولا تاكو يتفان تخاف ال' لاق ةعاسنكلا 5 نذاف تلقف

 ضع ىنع ففخف ىتب ريتاح لش 0 1 نا ىلعلو هلع هب مدقأ ءانغلا نم اًئيش ريما

 هب ترعشام دوسالا ين. املف © امني ءامكحاف لخبلافرصقلا * يتوصب ترتف شطملا ن مط

 0 ىنامتحا دقو الا

 هده تقاف 3 1 00 يئس فأ 0 من اميرشوا م و كلذ ٠ نم لقأ 3 لو ا 0

 ط كتقس 0 50 30 010 0 0 نم هن رق 0 ل نأ 11 15 كباصأ

 را 4 ( تحس ) لولاك ىتخ هينغأو ينيةسي ىف :ةرافام هللا وف. كل كاذ تاق لاق انود ىئنتنغوأ

 ءاملا ا الا قيوس يف 2 فال له هو تأ ينأ ىا لاقمت هءابخ يناخدأ

 ىلا احراخ كدنعم ناك لاق نر ريبزاا 1 ةأ نع قدا ل داح يندح هطخ بايت د

 فرخ نع سلاح لجر اذاف عضوملا دصقف سم نطل يف ءانغ هَ رط ىف عمسف هرافسأ ضءبيف ةك

 قاع اذاآو نأر ةعزب اهغ ص دق ةعارد هءاع هحولا ن 5-0 0

 # ' ورح 0

 ااحأف هوحش مهللأ اعدو * انانآ دقام دم نم ىلق نح
 ايالج .” ةيااللادخ نه: سال * ءالثع ئملسا كرف نم كد

 اياوح 6 درب نأ اذهط 0 اروع كراع تاقؤ هف تحت

 اباصوالاو مومطا عكار د د اك 1 فعول نم ”ىساملا راثتساف

 ىنغو هأصعل ديعم عرقف

 ضاع ءاسناا 9 09 قدح د امو لاعرلا ن ٠ ةامحلا 1

 ةدارخ ا ايلا ءانزلا قدح < وأو اذا لاح رلا ةدئفأ نأكو

 كيدي. نيب تدنغام كتف ىعولهللاوو من لاق جرس نبا تنأ | هتلآف من لاق ديعم تنأ هللاب حرس نب هل لاقف||

 >( هر احناو نئوسلا نيذلخ ةما *
2 1 ©« 

 احاف هوحش مها اعدو * انانأ دقام دعإ ند يلق نح
 اناصوالاو مو.طأ داو غلا هع ول نه يسنملا راثكساف

 الجت هتافع نم ٍىنتكم * ءالخ يمال لزتم نم كاذ

 ابا وح 0 زل لل نأ كي د اوخوع كرالتلقو هيف تحي

 اناضخ لا اهحول 0 د لع 0 0 نه اب ب

 ةريلا وهو بح عمج بالا )١(



)»1١ 

 همم تلخدف ىلع دقت ةمره نب[ راد سم لسنا للا هدول سلس 1
 هيف 6 تح فرثعإ مم هي ا:م> رداع قاىلا ىم عجرأ لاقمأ هانغيت> 5 هددرأ تلزاق

 رْخا انْل زرحم نبا

 ع 6" توصاا اذه ةمدسأ م

 «9 وص

 همدق هباع راد عار يف * المح فقاو لح“ اذام

 همج عصان ةدامرلا ديل * فصتلم ريغ رفا 0

 ىلا بسن, ىطسو ا لوأ ليش فينذ هيو يطسولا قر ف ةبايسلاب لو ليفت هنْطو ديعم هانغ

 يناثكلام هيف نا ع ءاج زك ذو شي رمال والا قيفنلا نا اهنا نب رمت رك ةوؤرخ نا ىلا
 نيسكلا ( قرح )قحسالهلا ىشدحرك ذو راخ كئاس ىلا بسب يطسولاب لمرهيفو ىطسولاب ليقث

 ناضرعتي ةنيدملاضيرغلاو برس نبا مدقي ا ينأ لاقداج تانك نم تحسي لاق ىحي نبا

 اذ ربا امهلقث امدقت اهافراش املف مهريغو شيرق نم اي هان نم نارورز ايلعا

 رازاب فدحتام مالغب هاذا بايثلا امف لسغي 0 فرط ىلع ةناج يهو ةلسغلاب 1 تح الزنم

 لوّشو ينغتي وهو ريطلا اب ديصتي ةلابح هديب هسار ىلع هفرطو

 نور تاو نم م سفنلا ىلا ىهشا د .اهينو هاف لججالاك رصقاا
 اهمسف توصلاداعأف ءادامتساو هيلا الام دسم سي رثلاو عرس نبا جوس ايلف اق تس< دان

 كار ام هللاو ال لاق طق مويلاك تءمس له لاف هب>اص ىلع 0 لقأف طق:هلثع اعمس مل اي 6

 ' ناهندلا وهتاكشف 1101 لاق ةنيدملا ىنعي ةيوطايف نع قيكفرطلا ديصل مالغ ءانغاذه عرسنبا لاو

 هياع انلخدف ضير ذا ىلا نيم هدا ىبسهذف ةكمتمدقديعم لاقو لاةنيم>ار اركف.لاق عجرأ

 5 هب كد 1 دقد.عماذه هل لاقف هلأ سوىشرقلا هيلع م ريو هبتناف حبصتم وهو

 لاق ءانغلا حيلمل 0 كيا لاق 3 ها يف هعم يردع لاقف 01 هتدنغف تاه لاق هنم عمسل نأ

 محا و قرطموهو طق اهلثع عم إل أانوص نر شع يتعن - نو هن 2 رىلع تون كلذ ىظفحأف

 || نينغملا نم ةعامح وانأ ت ل يداولا م 5 نع ترخاو قدس لاقذادحو انح 00 دق

 1 ْ وهو هب بوعأو هعنص انوص اموي اانفق هنم لمتنو هنع ذخأ دمت ىلا[ فلس

 هنع هذخا نم لوأ مويلا كلذ يف تنكو هم ابو هائسحتساف * امهنيب ءاماف لخئلافرصقلا *

 عم ديعم ىلع ت ا ان هيف ت تامح ديعم دنع نم تفرصنا املف ىف يف نام اف ينم هسحتساو

 ان ءاننع ىدلا رعشلا ىف ةلدع تام دق يلا هل. تلق اناوعا انف املف ل بحعم اناو ينام

 0 كل ىئم 06 أ 2ك لاق 2 م يم تباعد ةعاس كيعم 0 يلوص هتدنغف تمفدناو

 هنرك ذا و ةعأ ان ككل 0 كلذ و هلأ عل تيسنأف مك لاق ا هه دع يدنع 0 05

 طير ر 0 00 يالا ك كلت صعب : 0 00 0 لاق 122 5 1 سصخشا



 قاو طالا هني عيلت لب ا نع ةلسق الع يدت مول ف

 ىلع بيضقلاب عقوأو يدومق لحرأ لاق ءانغلا غوصتنأ تدل اذا عنصت فك دعا لق قحسأ لاق

 لاقو قحسأ لاق كئانغيف كلذ نيبأ 4 ليقف توصلا ف يوكسا يح رعشلاب هيلع عراو ع

 تنك دبعم لاق لاق ينأ ىنثدح رببزلا نب هللأ د 2 ةزه نب دابع نب ىح لاق يريبز زلأ بعصم

 ةراجعتلا م ِط اعأ ارا [ونكو رحل رولخب منغل تنكو مورو 01 نطق لآل كوله امالغ

 ن4 د يرحن انود مئانانأو 0 ل للاب 2 ا يتاف كلذ يف

 يب - 2 تانك 17 كلك ىحي نب 1 ) 00 ( يانغ ادم 00 هكحاف مون

 مأ ءانغ ا 23 ا كدعنأ كلام ناسنإ لاقذ 8 ا نب رفعج نب هللا دع ا انك

 0 نب كلام 2 رثالأ * يتايلح ' لوقا ايبأ ع

 هتقذح وهططم ودعم رعشلا لاظا 0 كعنم ءانغ ىغاذإ كلام ناكو لاق ةيسح ناك

 توصلا اذه مامتو انأ
 ةرزاتملا هناا رع نم تضل وص

 كك نأ نا كح ىدرفالا عب ىللخا لوغأل اهنا "رمل
 بهش قاحيف لاطبالا هلوحىرت * هضيبق رب, شكلا نوبرضي منو

 يبسح مط ىلوشب عطقأ يفىواشن 4 0 ا

 ا رك ل سف اني يا 11و

 00101 1 اذكك لسى دحا:يحورخلا نقلا نيف ا رعشلاو ليوطلا نم هضورع

 ادمعمل نيلوالا نيتيبلا ىف ءانغلاو اذه دعب رك ذب ليوط ربخ رعشلا اذطو دآم ل 5 دعو

 نحل تايبالا نم عبارلاو ثلاثلا يف كلامو حيرس نبا ىلا هبسني نم سانلا نمو ىلع- مانا

 2 0 اذه بسني نه سانلا نمو قحسا نع رصنبلا ىرجم يف ةبايسلاب لوالا 0
 دقو ةعرالا تاسالا يف ديعل نحالا ناو هل>تناوهمغن ضعب فذ هيف هنأ ذخا اكلام نا ءكوقو

 رخو كلذ يف هربخ جرخأ دقو ليوط ثردح هيف هل ىورو دارمم ند ل رمعلا ادهن نأ ؟ 5

 يف هلاو سو هلع هللا ىلص هللا لوسر نحاس كلا نب تيك نب ينأ يجرزخلا بك يبأ نب كلام

 ( ديعملاربخلا عججر ) انهه رك ذن ن ,أحاصتال هلجالو ةريثكر ابخأ هل تناكذا هل درفأ رخآعضوم

 تلق أ لاق بتاكلا سنوي نعناسغوبأ انئدح لاق ةيش نب رم انثدحلاق سنوب نب ليعمس |ينريخا

 لاقفداع يأ نبا ىنيقلف دبعم دنعنم تلق هله نبأ نمل نا زر نب |ىيقلف دعم دعم

 تلق وه امو لاقزم دحا6 وصنع تلكم تتحإاب

 همدق هناع راد عبر يف * المح فقاو لما أذام



)150 

 ا

 كلوش شن اقدب اًوزهو هنعا وكف ةيمأ نب صيعلا يأ نب ديسأ دلو نم لوز نان مهف 3 ناك موقلا

 كاش ماظع 0- نودع »+ ملأو رارفلا 0 2 رق محضف

 5 | رت يف ًاريسنكلو * مكيدل لاقال لاتقلا اماف

 هوماظفحا اذا َىَ هئم مك لاقو كلذ ن٠يثامعلا مب ف هولو انكيلهيلا اوماقف ًاعدق 4 اوُشار دس اذهو ل

 ٍْ لانك هده ىلع 5 و ند ا لاقم الس نبأ ىئى :دش قحسا كك اق 6 كيد نركأذل هللاوال هولواسا 200 مندرا

 ديعم ناك( قحسا لاق) ىثلكس هذ سىهذا.اذ اذ هناك امنا لاقوهقلح ىلا راشافىراام ىلا ترصا هللاقفأ|

 ذخ اوءانغلايف ةنيدلا لها مامإو نينغملا لش وهو اقاخ مهسحأوةعنص مهدوح أ وءانغ نانا مخ نم

 ىنبلىلوماهح وزناكو مل ع ند منطب زهمتال وم هل 2 نعَو رةعح ن , هلل اذيع لوم ظيد هناا اخ بئاس نع

 ل ثاالوشإ كيعم ينو كلذل راصن الاتأل حاط ليقف جوز خلا نب نب تت را

 كعمل الا قيكفلا تامضصق امو 3 هدلعلا يوسلاو نسا ١وط ا

 | ةنيدملا ىلا عرس ن ١ ةنعم ءاذ ةمدلا 00 0 1 دك نع ع يلكلا ن نبا لاق قحسا لاق

 || ناك شاع نالاَقف هيف لوشام 0 ى رملا ةمةع نب 0

 ُْق ةراحت !| هةتعاع ا تا اكو رذ 1 نه مف 9 هيلع دأر الو و مدس نم اهلا هقيسإمل ةعئدد.علو هدالأب ىنام

 اه مايا ُُق كلدو مالع وهو دعم ءانغ هوعمسأف

 ديع يلوهرئاخ بئاسويسرافلا طيشن ها فا:#<كلذ عم وهو هيلاول 0 اعرو هقر مايأ رم 5

 مدقتلاهلفرتعا وداحاف ناحلالا عنصوت وصلا بيطو ءانغلا نسحو قذحلاب رهن روش ىتح رفعج نإ هللا

 [دسوا ينغلب يح لا|لاق يبأ 0 تأرق داح لاق لاق ىحي نب نيدحلا ( قرع ) ةرصع لأ ىلع

 | ال |تدسم دلو اعلا لع هرقل اقم و _ ناهنش ردشال اناا تص دعاس و
 . 0 0 ىنغلب و قحسا لاق موع تح دعاقلا الو ًازفوت مم دعت ىَح أهم مي نأ *ىتملا را

 0 37 لاقو هانغو هيلع هسفن ضرع م د نال مم عمسف هفرعبال حرس نباو جرس نا 3

 ند تعمسو لاق كريغ نه بلطلا كلفتني ت 6 ف ول هل لاقف كءادف تاع عخاسسأ |

 ئ ب وي ينثدحو لاق دعم نك ءاخلل رعأ دحأ ىنغ نم نكي مل نولوقي ءانغلاب معلا ل اعأ نف فحاول
 ادم ركذف ثدحيتو 9 درا ةدنعو تقارتلا يبأ ملم نإ نسحلا ىلع تاذد لاق ةيابع نبا

 00 وأ يديساأب 1012 تلاقف) هادم هلع 50 ناكو نيتشم نيبو نصا هع رد لا

 نب نيسحلا ( قرخأ ( ريكلا اذه نم كل توما تلاَقق دعم نم مدقأو هللاو ا لاق اد

 ااريرح ينثدح لاق مالس نب دسم ينربخأ يبأ ىلع تأرق داح باتكح ن هرم تخعسن لاق ىح

 لوذدلا تءلطفهباب تدب ف ةزئاح نينغملانيب 3 دقناوذد نبا نأ قلق كم تددقدنعم لاق لاق

 ينغأف بايلا 2 8 ىنعدف تاق لاق هوا الو هيلع دحال ا آل نأ ىلا مدس دق ةذ ىل لاقف

 ( ينرخأ > ةئنويةزئاطا تح اق ىلا وف دسم ولاقت ترحيسالا نم ترتسم مق اهلا كان
 هتيلاولا نإ يوللا هب ةيشع نب نسحلا وهو كروع 1 يأ لاق داح 1 نم تحمل لاَ نيسحلا

 دبعم يتوصب ةئيدملا لهأ يف امقتسي لاق كاذ 86-5 هل للف جحلا ىلع زكا لوقت ناك ديزي نبا

 هنل يف ىنذت ةليبقو * امهنب ءامْحاف لخلاف رصقلا



 (ؤم)

 يموزللا ةصباونب صاعلا ىلوم نق نب ليقو رطق ا د ىناطف 5 نبا 1 بهو نب دبعم وه
 راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يبأ نب يمركلا ( تربح ) نايقس ينأ نب ةيواعم ىلوم لب لبقوأ

 رطق نب نمحرلا دبع ىلوم بهو نبا يننملا دبعم لاق يرهز 00 رلا درع :يتئثدح لاق
 كو راعفلاو رطق نبا ىلوم ديعم“ىباكلا نبا لاق لاق هنأ ع دامح ن 1

 وبأ انندح لاق ةبش نب رمع اننادح لاق ى سكون نا ل 0 ا

 دوسأ هوبأ ناكو موزخي يب نم ةصباو ل1 مهو نطت نبأ ىلوم بهو نب دعم لاق 237

 د 01 ةلود لو ل 16 هلا ةداد ردن نياك ذو لوحأ ةماقلا ديدن 292 (؟)وهتاكو

 كادر ناو 1 ميل هضاب :غاذا ناكف لطبو ش.تراو لاةلاهباصأ دقو ن ماعلا ب ةلودا

 وهوقشمدب ديزي نبديلولا مايأ يف تام ا هنآ حيجصلاو هتك هنمضيو هيورب ا حي ا ليلق

 يف سايعلا ىنب ةلود هكاردا امأف هنود لطبو شعتراو توم لبق جلافلا هبادأ هنا لق دقو هذ وع

 نب دمم ( ينربخأ ) ةفزاجم هب ءاج امناو دحأ نع هآور د 1 ل و ا

 دبع انثدح لاق ىتيدملا ةملس وبأ رمع نب بوي ىنثدج لاق ةبش نب رمح انثدح لاق يديزملا سايعلا

 يفوهو ينأ تاه لاق .- نطق نه ىلوم ىنذملا دبعم نب مدرك ىنأدح لاق 0 ن نارمح نب هللأ

 كلللادنععنب ديزي ةيراح سقلا ةمالس ىلا هشعن ا 0 ترظنأف هعم 18 ديزي نب ديلولا 6

 0 زورا ومس ا ىو اهلا نورظني هنع سانلا برضا دقوا

 عيجولا ءادلا يخاك * يلي تب يرمعل دق

 ىعومد 7 املاخ د اعبر تر ا

 عسيصم ريغ ان ن »* ا نم الخ دق

 عوشخل ان.مم وأ + انكي نا ايطحال ظ

 0 دول لك وز ب تدق كلا ايملخ توصلا اذه ايماني نأ يبأ ىعأ ديزي ناكو مدرك لاق

 نمعرخا 3 وح هربرعس يدي نيب نايشع نيءادرو نيصيق يف نيدرجتم هاخأ ر ,مغلاو ديزي نب ديلولا

 هربق عضوم ىلا هرادن ههحر تاو ماب لاو هما ادا اراد

 ىماشطا رك ذو هساجم لو سنوب لك ذم اسلاو سرخالا رتجلاو8 < توغلا اذه هين داك )
 0 18 اي يملا نبالو ليقت فيفقخ نانحل هيقو لاق ىطسولاب ىليقت يفان هنأ

 2 نب ناسا ( ترخار اهاوحم ىف ىطسولام لوالال قتلا نم طسوالا زدقلان م نح قح-ا ن 8
 0 ,ادفعو رفعخ ىلا قم توسل لا لوم جو لاق لاق هيأ نع دا نع
 أ| ب رطي مل خيشلا ىنغ املف نامع دلو نه لل>ر هاعدف هنوص عطقناو ربكي يت> شاع اع يلع نبا

 نيوماف نمل تعم ذل ولا رببكلاب يمالخلاو داوس هضايب طلاخ ىذلا رمحالا سيلخلا )١(
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 ا ىلا فاأ 1 ىذا دل 00 يتنامأ يف تئشام

 ل لهوا نم 1

 0 ليج نعأو 0 يعنأ نيح طعم ينأ نا انا

 ليئخا انآ 0 مورو د يصق نع. لاف ءال ىغأو

 ليقع يلأ تذب _ 00 00 دق رك نع ىورأو دع

 لودلا .يوذ لوقا 00 2 -03) تادانا# نرلك دف
 لياس نه قر ٍِق ىلالو ع يرذاف اما ل ءاقرزاا م

 نسما ) يثريخا ( اهم ريعل ناكو 90 هناههأ يدحأ ءاقرزااو كلملا دنع بايذلا يباب يعل لاق

 ةفيطق ابأ غاب لاق ينئادملا انثدح لاق زرحلا نب بق انثدح لاق ايركر نب دم ينربخا لاق يلع نب
 لاقف هصقتنب ناورمم نب كللملا ديعذا]]

 م ملا ءيريلا سانلا نم اذ نهو * ينباع سامعلا نبا نا. تت

 مكتو ودب ءايشأ ت تلعح دقف د نفاوربخ متأ نك ّ 0

 هداح تعطقلو ملعباع هم الل همر ط - قياعر لول هللاو ل ايحب انأ ل لاو كلملا كيع كإذ غغابك

 قاط لاق يينعلا نع هن 5 داهمح انثدح لاق ةظدحح رفج نيدحأ ( ينرخأ ) طايسلإبأ

 لاَقف هل ترادو لد تا لخد نادعب مدن مث قار ءلا لها 0 ل اي ةفظقو:أ

 قارعلا 7 اباهأ هل>رو #* ورم م ه4قرفل م ا

 قالت ن“ ةمايقلا ىح 2 # ليس امرايز ىلا سداف

 قاللط 9 ليلحن * نه توع 23 الا اهعحرب هللأ ل22

 قا 93 كعل 1 عمجو ع يبيع رشنؤ ا عجراف

 نب ىلع نب دم امدح لاق يزتعلا ل ل مج نب دممو يم ( ينربخأ )

 ا نامع 92 كيعل 75 ةيواعم لمعت 1 لاق أ نع كيه دس نا َكلاَخَح نح دع نب 0 3 نا يبأ

 0 اورماؤت ذأ ةفطق ا همقع نإ + دعي 2 ناعم 5 هعمو أم هر

 نب دلاخ اها ليقو ةيثرإ ةفيطق 2 لاَقف هولتقف

 نافع 0 ناع ب كيعس 0 3 3 0 عمدت ىدوح نيعاي

 أن احم س نب ةاطرا ناب هنع رو ةن هدوم قدصأ ع ةنيز نبياذا

 ظ بايذلا أ بقلب 00 بارذلا 0 0 هل يمدن ناكو 0

 ( ل .يقانالا © )
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 ظ نهار لسالدلا ا ينتاك * ةبايصدوحولا كلت ىلا ا

 نيقارعلا نا هربخأ هلاخ نا هل لاقف كلملا دبع مون تاذ دايز نب دابع يتأف ةئيدملا ىلع قرح ناكو
 دق هلاخ نع دابع هلوّشام ىلا عمستامأ ةنيدملا هبح نه هملعبأل ةفيطق يبأل كلم دنع لاقف احتف دق

 83 ةنطق ولا لاك نالا ةئيدملا كل تباط

 دابع لاح يتاي> نم ينرغ نأ #* مدق ىلع يدع نم قمحال يفأ

 داب هريش موه كلذ نودو * احتفدق نإ رصملا انل لوهاثنا

 هرك ذ مدقت يذلارصقلا ربخ ( امأو ) هَ رط يف تاف عجرف عوجرلا يف ريبزلا نبا هل ندو لاق

 ةيسلا 7 اراك نب نكمم رك ذ لاق هج نع دام نع ىحي نب نيسحلا 2 ةيواعم نم هعسو

 تالزواور< هنبا هل لاق اذه هرصقيىفوهو ةافولا هنرضحاملصاعلا نب ديعس نا رببزلا نب ةورع نبا

 011 اداو راجت نما ةعاب مهباقر ىلع ينولمحي ناب ىلع اونضي نأ ىموق نا ينباي لاقف ةنيدملا ىلا
 أ الف هؤاضق كياع نرحب هنا ملعاو ينبد 1 رظناو هل ينعناف ةيواعم ىلا قاطناف ىنتيراو اذاف ممذاف

 نم“ هولمش سانلا هب نذأ تاماحاف لاع سدلو ةهزن هيذختا اما يناف اذه يرصق هيلع ضىعاو لعفت

 : ||لوأوه ناكف هوعدوو هربق ىلع سانلا 0 زمف ةخائم ديعس نبورمص لحاورو عيقبلاب نفد ى > هرمصق

 |ألاق ىلع يه لاق فلآ ةلاملث ٍٍ لاق اي له لاق مت هيلع 2 م هيوامع ىلا مان نم

 هنم هند ءاضق نوكف' هعاّتت هلام ضع كيلع ضرعأ ناوكنم هلق اال نا نا كلذ نط دق

 ةتايدملا ىلا اهلمحن كا ىلع كلوه لاق هئدب هيذحأ دق لاق ةصرعلاب هرمصق لاق "ىلع ضعاف لاق

 نم باش هاناف تادع اهرثك نك هام رع رايق ركو ةنندملا يلا هل اهلمش معن لاق ةيفاولإ الجو

 ار لسراف هيلع هل ىلوم ةداهشو هسفن ىلع ديعس ةداهشب مهرد فلا 0 هيف كصلن شيرف

 الا را ل1 نمور هللاقف هلع يتداهش ءذهو هطخ اذه من لاقووب هآرق املف كصلا هآرقاف
 دعل كيعس نم هلع را لاق شرق كيلاعص نم كولاعصوه اعاو مهرد فلأ نورشع هيلع قفلا

 ال لاق ةحاح كلأ لاف ديعس هل فقوف هلزنم ىلا راص يح هعم ىثشمو قفلا اذه هل ضرتعاف هلزع

 نيف دلع هتييأف ةفيحعصل 1 يل لاقف كحانح 0 نأ 00 كدحو يشع كتيأ ر يناآلا

 0 لافف انتاف ءىش انءاح اذاف اذه ذهن عشان دنع فداصت نل كنأ لاقو نيدلا اذه هسفن ىلع هل

 دمحأ ( 5 ( ياو مهرد كدا نيرشع هلا عفدف اهابأ هلع ةيفاولانالا اهذخألال هللاو مرحال

 نبنافس انثدحلاق دوعسم نب تلصلا انثدح لاق ةش نبرمع انثدح لاق يرهوجلا زيزعلا دبع نبا

 لوقف هدنع 3 ذ هلآس صاعلا نب كيه 1 لحرلا ناك لاق ىنئادملا نوره 000 لاق ةئابع

 0 هتكلاو ال اذه 9 هنم تدَخ لورا لوقف اياتك هيلع 5 هي طا نكلو يدبعام ْ

 انا نا لاقف مالغوهو هالو» نإ ناار د هوم هأن اق هدر هرك اف ىهجو يف ههجو ددرتيف ينااسيف

 صاعلا نب ديعس تام |ءاف يتنامأيف تئشام دح. نكلو يدنعام لاقف هحنوزي ا دقو كله دق اذه

 يك ورع ل لاع ةيفقلا ىلا نات نأ * هانأ تأ ينا لاف دنعتس--نب ورمع ىلا -لسجزلا ءاح

 الخل نسال لاوقت دين ند ع عار نم لاف موقلا ىلع ور< لقاف فالا رع لاق تلح
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 نع ىحي نإ نيسحلا عضوملا اذه نم هلع اخأو راع نا ةياور نم هتقاس ىلا ( ربخلا عجر )

 يني ضاع منع رذملا نأ مهارأ وهو يمازخلا ىنعا هيبأ نع قاحسا نبا داح

 نم هللا ة همحرو مالسلا هيلعو ةفيطق وبا هللاو ندع لك اذه ةفيطق يبأ ر ءش هغلب ام ريزلا نبا نا

 لاق تام ىتح اهلا لصي مف امجار ةيدقملا ىلإ اهكناغ كلذي ريخأف عجريلف نما هنا رافق

 قلاع جر ماشلا لها نم لحجر اهجوز ةئيدملا لهأ نم أما نأ ينئادملا نعد دش رامت نبا

 هم اههجو لع ترددت ورح اذه ةفيطق يبأ ر مش شرب قشر تعسف انه و لع ءد

 5 نع يبأ ىلع تأرق داح لاق لاق ىحي نب نما" يراد ) رح قرا سا
 ينب نم ة ألما تدحرخ لاق فائم كك باطملا 3 يل و« ةشئاع نب ديعس 0-0 لاق لاق ةيابع نبأ

 اهطقن هل تيسنف اهنع لأسف هتحأف مأشلا لعأ نم شمش دبع ينب نه لح راش رف فخ يف ةرهز

 كوخ لايتم ضيف اح رخ تكرطتو ماعلا ىلا اهب جرت اهنم هركب هوحوزف اياهأ ىلا

 ةناملا ريغ نم تسسسسل و رج

 نارا ديك ما صلا ب وج © ندا رك لع يرش تلآلا
 ااس هي ذلاب لحما لا نمدع سارع اللا لوح رد اذعو
 نماتملا اهقرب ىنم قوشلا اعد * ةباحس زاحللا و# تقرب اذا

 , نئك للا رد كل كا نع ةغر 39 ٍق

 تئدخ بوبأ وبأ لاق ةتيم تعقوف ءاسنلا نيب تسفنتف لاق انخل هيفدبعمل نا لاقي ليوطلا نءهضورع
 تنب ةديمح قمع هللاو ىهف لاق ال تلق اهفرعتأ لاقف جررعالا تباث ينأ نب زوما دبع مدخلا اذ:

 ناقش كاف ايلا انادح لاق يديزيلا سايعلا نب دمحم ( 5 ) فوع نب نزلا دع

 يدسالا ميرخ نب نأ لاق زاجحلا نع ةيمأ ينب رييذلا ن نأ لجأ اك )اق ةشئاع

 6 راد صمول راكب نع ينو < اوحار موب ةيم أ يب ناك

 راطقلا اهتداحو اهتيزب # تدر ' اذا لالا راش

 ينعلا نعيرمعلا انثدح لاقيناركلا دعس نب دمع انثدح لاق فافلا يلع نب نسحلا ( ينربخأو )

 نافع نب ناهعل دو ركلا كوع وع هيبأ ىلا ةبتع نب دياولا نب رمت ةفيطق ونا تنك لاق

 ةفاننالا:ىوس ةادذل قرا ا نيمآلا ع غابم نم

 فل قررت ردع رادلايف * ىراوا كما تف ينثغت نا

 نب هللا دبع ( ينربخا ) هيلا اهب ثعبو ةفوكلاب ةيراج هل عاتباف دودخا اهبف ماقت يتلا نام راد ينعي
 نباءافن نم ناكو شيرق ءارعش نم ةفيطق وب أ ناك لاق ينئادملا نع زارخلا انثدح لاقىزارلا دم
 كلذ يف لاقف مأشلا ىلا ةيمأ ينب عم ريزلا

 نئاكح هللا ردق ام هنكلو * اندالب نعةيغر انتحرخاامو ٠

 ةنيدملا برق عضوم بارغك (1)
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 ًاضيأ ةفيطق وبأ لاقو عئاصلا لوهحت رصنبلا ىرحم يف رصنخلاب
 ةراتخا ةناملا ريغ نم ييسس وص

 قيقعلا رودق ىلا 0 3 يدهمك طالبلا له ي رعشتبل

 قادص 8 هشغلب نيدم نم ىاحي مأإ كاوه يف ىمال

 رك ذو يطسولا ا ةلاوسلاب هلوأ ل اه هل ناحا لاقي هدم دا يلا نم هضو نع

 نب سنوي نب دم ينثدح لاق رام نب هللا دبع نب دمحأ ( ينثدح ) هبحاص فرعبال هنأ قحسا

 املف مأشلا ىلل ةحسنملا نع ةيمأ ين نم هاقن نم عم ةفيطق اأ ىنأ دق ريبزلا نبا ناك لاق ديلولا

 لاق اهب هماقم لاط

 هرضاحو قيقعلا لاز لهو 1 * اندم ريغت نفايات

 21 نه سع 7 * د_# ريق ءاحطن تحءرب لهو

 هراس سانللو ين 2 00 * يدوم وفصو يبح ىهنم مه

 يأ ًاضرأ لاقو لاق 0

 ةماملا ريغ نم كسوص

 مأربف )١( نيلي دهعلا لعأ

 مايآلاو تاندا1لا يدعل

 * تنل | ىف«نيأو ىرعش تنل

 #4 هنريغ مأ أ قيقعلا يدينك مأ

 ماذح ينم 0 امانحو * اطو اك تلدب لهأبو

 ءاآلا ! ل ووسفلاو « يوكرت ام نكشلابو
 مالا هأآرذ ىلع ىنغتي * 0 يذ دشم رصف لك

 مالا يدل مهل ليلقو * يموق تئج نا مالا ينهرقا

 ناعضوم ماربو نبيا, رصنلا ىرحب يف رصخلاب لوا ليقث هنْلو ديعم هانغ فيقحلا نم هضو رع

 ةياوريفو فوق ةحطسا ارودلا ماط آلا يمصالا لاقوزوصحلاو روصتقلا هو مطأ عج ماط آالآو

 قحسا ءاورو:ة ةشوقنم 1 ةيشوم روصقلا هذه نا هب دار 1 نيشااب شاوأيذ رام نا

 هلأ يف يأ ة يف نالف لاّقيو لاق لصالا وهو يأ اهدحاو لاو ةمحعم ريغ نيسلاب قر

 مالسلا نذل و وزد هندحأو عم وهو هيلاعأ هم لك يرو دحاو ساسالاو ىسالاو

 ايف دازو. ةفيطق يال تاسبالا هذه راكب نب ريبزلا ىورو * يعوق تئج نا

 . مانا ذاكحلا اف ريفزو © باكتك اب هلك ليلا عطقا

 مالح ال | اه دصق ن نعتداحور * ادلا انئنبت قرف داو

 مالغلا انما بر>و رقت هدلا تنع مهيصينأ ةيشخ

 مارصناو دعاس انع رهدلا 3 نود نأ ناح دقلف

 ماطقوباحيسك )0(
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 | ثسد ؛ رح عجومأ مهومرب ةلفساا و نايبصلاو دسعلا موعسأو نايس ينأ 0 6 د.اولاو نايفسيبأ نا

 ًاديزملا ركن مخ 0 و 0 ةرششع بشخ يذب 2 0 تماقأو ةئيدملا ىلا ةناححأو ل

 ا ريو رع نوال لير

 ع افا ىهاسأو لعا لاكو اه رجزو اهع ردا هتقان :٠ نَع طقسا 20 0 ثنرح سحنف اهم هج

 رضاحء ءادغلاف اف تردغت و تأ تل تت 0 ١ كادف تاعح لاقفناورا ىلوم و صرىع اد 0 اوناك

 هلامىلانأ و سمرظن و هدب عطقتفهن :م هللا نكع 1 ىو ةعاشنا و ةكاز عدلا لاف كردأ دق 3(

 ص وح الالودب كلذيفوىرقلايدا و اليقحاولزتف | و بايعلا هك رحاامألا لاماللاقف شخ قل

 ا د 00 مر نيثرال

 0 0 دل وار تاور ديزي ىلع 0 لحد لالا ف

 أوزحسف لاق فالا .ةثالثو ىلب لاق لجر فنأ مهيلاو» هو.ةيفأ و نآك امأ لاق رشا وش او
 نب رخد مهيلع أ و سانلا بدنفةقاط مم مهل ن نكت / و سانلا مهرثك لاق راهن نم ةعاس اولئاش نا

 ديزمل لاقو لاق اقرمسم يمس يذلا ةبقع نب نب ت0 نما كرا جرحت نأ لبق تا ينبقلا مهجلا يبأ

 2 ديف ىمانم 2 تت :ًارينا يريغمهحاص امو رصق الأ 01 ةندملا ىلأ "لاس سمع ا م

 مسج نامَع هاف ةندملا 40 كرأت كرد لوشإ ؟لئاق تدوس توصلا 00 تاقأف م4 ىذدي ىلع

 ةئدملا عاود رخا ا1كلذيف ةفيطق 9 لاقفهعضوم اذهسدلو هدب لعن اك ام ةرا ةصق نم ناكوأ

 0 هق 0 0 كس وص

 0 1 5 مالو 0 3 اهدا نع تاج كيج لج نم

 اج تل رك 3يطسولاب كلوا لقت قيفحا نبا بئاسل ءانفلاولوأ لش وهو ليوطلا ن نم هضورع

 3 لاقو هربخ يف منيهلا لاق هيحاص فرعي ال ةئيدملا لعل ا انش هبفق نأ ركذو 6 :

 كلذ يف ىمع الا 5

 كف معا ةماعلا أ رادو د عوج 00 0 ا دق

 ًاضيأ ةفيطق ونأ لاقو
 ناحلا ةنالاث هف ةماملا ريغ نم كسوض'

 ظ عدصت ثم لاملا رادف علسف 9 1 لمح اما 6 ىكحب

 علطت مهلا يسفن تاءعج دقف * يتريشعلجويناوخا ماشلابو
 قحسأ | ةياور نمرصنبلا ىرجم يف رئولا قالطإبدوأ ل 5 هنو نامحدهيف ىنغ ليوطلا نم هضورع
 لوالا ليقثلا تيه قاتل فنا قس ا ةياوز نك ىطسو اننا ل ديل هيقو



 هللعتنناو هداهجاو رييزلا نْ هم هلل ت ذ هءاشع هل. تمدق املف هعباس ا يلا

 ةيواعم تالقن تيأر امأ اهللاقف كلذ يف لوقااترثك أو نعو لج هللا ةعاط ىلا ال اوعدبام تلاقو

 ني نبا ماقأو هريخ يف ينئادملا لاق نهريغ ديربام ريبزا | نبا ناف بوشلا نييلع جح نك يل

 ةلظنح . نب هللا دبعو عيطم ن نب هللا دنع هيلع لخدق سانلا ري 1 كلذ ىلعأل امو ديزي عل ىل

 يم وزحخأ ةريغملانب صفح نب ور< نا يهاجم لاقف نير املك ركل اوناو دولا ةندملا 0

 0 داو كو دقو لوس لوقأل أ لاقو هال اعرب كم اع تصلح اك تيزي تفلح

 كاقو ينو رم 6 سلتا 2 لاقو يلعأ تعا 6 ةسلخلا 3 لاقو ريم ر ركس هللا ودع نكلو

 لعا عا هك تارا اوريظاو فانلاو و لاعالاو مئامعلا ترثك تح ينخ تعاخ ام هتماخ دق نأ:

 ةصاخ دمع نيب ىرجو مالس سلا امهملع نللاط ينأ نب يلع نإ د 1 هللا دبع هنم عتتمأو كلذ

 اذه ناكو ةكم ىلا جرت كلذ ىلع ههاركأ !ودارأ تح ريثك لوق هيف ريب زلا نبا باحصأ نيبو

 أوذخًفاهنع ةيمأينب جارخال ةئيدملالهأ حمتج اوين وينئادملالات(1)ريب زلا نبا نيبب و هنيب رمثلاجاهام لوأ
 ىلا اومجري ال مهدر ىلع اورد مل ناف مهنع مجودرب ناو شيلا مهملع اونيعيال نأ دوهعلا بلع

 مكينات دون اناف مكتعاطو مكئامد يف هللا كدشنأ نايفس ينأ نب دم نب نامع م ما لاقف مهعم ةئيدملا

 ؟ردقأونأع رس اف رطب مقم انأومترفظ نأ م 51 2 ال نأ كل ا

 ل ل كئامد ن نقح هب دير م 32 نظنآلا انه لونا انو يترتلا 1
3 

 دق موقلا ءالءوه نإ ن محراا دعالاب لاق 0 تا كدعب مه>ر نع مث كل الا

 حبق ٠ لوش وهو ناوى 0 يش 0 ساو ا د اعان وكر

 م,6حوو لعفف هلقنو هلخأ مضل نا هلآسف مالسلا اءملعنيسحلا نب ىلع ىنا مثانيد اذهوآسمأ اذه هللا

 ىلوم وهو ةصاقر ثيرح ضرعف دمحو هللا درع هاننإ اهعمو فئاطلا لكلا نا نبأ مآ هنأسماو

 لقثل ةصاقر ىمسف صقرب هن ا 26 15| ناكف هلجير عطق ةئيدملا لامع ضعب ناك ماس نم يل

 ىشمو ىلوف هقنع قدت تداكف اصعب هتيرضضف باطخلا نب رم نب مصاع تل 0 اهفو ناورم

 دارأف ةصاقر ثيرحو يودعلا مهيللا يب ىلا نب نايلي عب ني ةمأ ىف و رجا و تمتاللا نل اولو
 هلهأب يلصي نا هامان ل ادنأ سانلاب هللاو يب رصالا 1 هوعنفا هعم نك يلصي نا ناوىم

 كالملا ديعإبأل ىلإ لا فرهدلا سرا نب نح رلا دينا ناوررع رد معو مهب ىلصف لصيلف
 نا 0 ا عا لع موق محر كتاصو هل لاقف ةرهز ينب نم لجر ىتبام هوركم كيلا لصي الف

 ىلا اليبس تدجحو ول ناورمل هلاق ناك ام ىلعمدنو اوحرذا ا1كلذ دعب رمع نبا لاقو مط كضيعا

 ءالؤه عزتي ال ينبايلاقف موقلا ءالؤه تلك ولماس هنبا لاقف مهلع ىغبو اوملظ دقفتاعفل ءالكوه رصن
 دمع نب نامعمهفو بشح يذ ىلا اوضق لاق ربغ ريغي نأ دا ذآ نا هللأ نيعل مهو هياع مه امع موقلا

 ا لخأ نم داجر ردع عبو كلاط ينأ نب ىلع نب دمحم سدح ريبزلا نبا نأ ىلا ريشي 4)

 لئفاكلا نم ها مراع نجس



 (ةكز

 رئاظن عم ةئيدملا نخاف ؛ عم ريب زلا نبا هافث نيح رعشلا اذه ةفيطق ونأ لاقو: ةعزخ نب دسأ ىف
 را اند لاق رازبلا ةبيش نأ يس قب د دجأ كلذ ف بيلا ( ىثدخ ) اهلا اقوشن هل

 ريهز نب دحأ انتدح لاق ذل ن دم نادم هضح رحال ىادلل نع زارخلا كرحلا نبا

 نبا

 عطشا اذاف قستا ام ربا يف ين ؟اد.حال طظفللاو يدع نب ميطا ىلإ يونس 0 ٠ ةضعل تخعسأو

 نول دلام نع شايع نبا 5 يدع نإ مئيطا لاق هياور ىلا فالخلا تين فاتخا وأ

 نك مالسلا هيبأ ىلعو هيلع للاط ىنأ نع قعر نيسحلا نأ رشتنملا نب دمتو مهلا ينأ نا

 يسعامو ربش ينطب امنا لاقوهنطب ريشو (١)يرفاعملا نسلق هدارأ يذلا مالل ربب زلا نب | يع ا

 ةرسشع هسبلا ثمب مث ةئس ديزي هبا مهفالخ ىلا اوعديو ةيمأ ىنب بيع رهظي لو لا

 هم كك ولا رفا ةرشعلا كف ا ومست ماذا لخأ نورك نب نايا 5 اع مأشلا لق و

 ةريصسه نب كلامو ينادطا ةزد- نب دعسو يلاذملا عامز نب حورو يرعشالا ةاضع نب هللا دنع

 يرازفلا ة دسم نبا لئقو ةوعمض نب هللا دعو يرذعلا ورح نب لمز و ئكسلا ةشكأ 5 ولسلا |

 ذامعتلا م ماع لعجو ينادمطا يماع نب هللا دبعو قاتكلا هللا دع نأ كبارشو نمحرلا دبع هوو

 هللا دع ١ لاقف ١ ريثك رحلايف هن وح ناءعناناكف ريب زلا نبا ىلع 3كم اومدق ىحااوامقأف ريشب نبا
 مأ داق هنأالا هلع ا[ ضأ نقو الا *ىنب سالم لاو يراضن الا انها زم رال نين اهو احس

 انأ انما كلو ىلام ةاضع نبي ريب زلا نبا اق راصن الاو نيرجاهلا نيباميزدلام هللأو ينإو الع
 يننا مالغاي 3كم مامح ةمرحامو من لاق كم ماح نماماح التاق تنكفأ ما نم ةمامح ةلزع
 نم ةمامح 0 هدد مك * سوقلا دقق ةعض وف 82 دحاف ةديخأد هنيولا هاناف 0 يدوشب

 ةمامحاي كنيمرال تلعف نيل هللاوقمتأ ىلوق رخل ةيواعم نب ا برشا ةماماي لاقو دحيسملا ما

 ةةرارأالا تاككو 11 ءاتك يف ةسبأ ع نع رب رخ نب بجو يندح لاق' نأ يف ”دح لاق برد

 كب لختس يتح مرأا يف نيمو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نيترافنو ةيواعم نب ديزي نيلخنأ

 ملكش ريا نبا كنكلواللاق رئاطلا ملكتي وأ تلو ريبزلا نبا لاقف كنيمرال تلعف نا هللاو

 اهقح نم مظع 1 ءاحلطملا هذه يف نييرعشالا ةيار نفرعتل 10 ركم وأ أ اعئاط نعيانتل هللا مسقأ

 ديرب ىلإ معو منأر هش مهسيش هب ةف دل نم هلحي امتا لاق مرحلا لحم وأ ريبزلا نبا لاقف مظعتامأ

 2 نئاسعلا وبأ وهو ءارعشلا ضعب لاقو دعملا نإ نيك هلو يفو “يش ىلا هبجي لو ةيواعم نبا

 هنطب ريبزلا نبا ريشو كلذ رك ذي خورفنب بئاسلا همساو
 ناللا يف زا لثم يداوف يتح # اهسردي فارعالا ةروس يف لازام

 ناك اسملل ًاريثك الضف تاضفأ دقو تنم دك[ كنطب ناكو

 نأ اها ركذف رمع نب هللا دبع ةجوز هللا ديبع ينأ تنب ةيفص ىلا يضم ريبزلا نب نأ مث مثيطا لاق

 أ هلهاوهنباوةيواعم ةرثآ نم راصنالاو نب رجاهملاو مالسلا هيلع هلوسرو ىلاهت هلل بضع. ناك هج ورخ

 هأر>اضح لثم سابق ريغىلع درفم وه لق رفاعمو حام صملا يفلاقودح ملا يرافع لصنو )١(



 قفوم تنأو ةساخ حبص نم * ةظم ليثالا نا ابكحارا
 قف ال0 م لات نآآم ف ةتسحم ناب ام“ هن غلبأ

 قيم رف ارك ارد تداح # ةحوفسم ةربعو كيلآ ينه

 (؟)قطنيال كلاه عمس ناك نا < ,ةتيداك ناريضنلا :نعمسي له |

 قفنبشلا ا كانغ ماحرأ هلل * هشونت هسا ىن فويس تلظ

 قثوم ناع وهو د.قةملا فسر * اسعتم ةبنملا ىلا دا اَيَص

 (5)قرعم لش لحفلاو اهموق يف #* ()ةسحمل لسن تنالو دمعأ

 (ه)قذحلا ظيغملا وهو ىفلا نم د ةيدويدتسوا كد لاك 1

 قفنيو كيدل ولا ام نعأ 0 نيتانلف ةيدق لياق تنك و أ

 قاعي قع ناك نا مهقحأو *(5)ةلزبتذخ أ نمٍبرقارضناو ظ

 م0002 وي ذئاب دنهأ نا لبق اذه تمس و كاقلسو هيلع ثا لس يل | نأ انغانف
 نأ رساي نب رامع نب دمع نب ةدييع وبأ ىنثدحو قحسا نبالاق هملحأو هفك أو هفعأو روتوم رعشا

 لقب نأ هب عا نيح لاقف طظيعم ين نإ ةيقع لق .ةيبظلا(1/) قارمن ناك امل مو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ( ينثدح )فوع نب ورمح ينب دحأ حاقالا يأ نب تبان نب مصاع هلّتمف رانلا لاق دمعاب ةيبصال نا

 ينثدحلاق ص ن ديلولا امدح لاق يمدالا قحسا نب دمحم نب هللا دع انثدح لاق دعما نب دحأا

 ريبزلا نب ةورع ىنثدسح لاق فأر 1 ندم نع ريثك ىأ نب حي ىنثدح لاق يمازوالا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب نؤكرمشملا هعنص *ىش دشأ 0 تاقف ور< نب هللا دبع تلأس لاق

 عضوف طيعم يبأنبةبقع لقأذا ةيكلا رجح يفىل ادب لسودهيلع هللا بص هللا ل وسر اهني لاقف ملسو هل او

 قتحديلع احر ركوب ألقت ا كا هه ةق لسوهل آو هيلع هلا لس لا دوسو نحف

 ناكو هللا ير لوقب نأ الجر نولتقتأ لاقو سو هيلع هلل ىلد هللا لوسر نع هعفدف هبكنم دحأ

 تنب ءاضيللا مكح مأ اهأو زيركن ب ىماع تنب يورأ امهمأو همال نافع نب نامع اخأ ةبقع نب ديلولا

 ا مسو د وسلا لو وأ هللادعو ءاضرلاو فسدحات مشاه نب ب ناطملا ديعا

 ءال وه لك موثلك ماو ةرامعو ًادلاخودلولا هل تدلوفنافع ةافو دعب يورو طيعم ينأ نب ةقع

 ناركسوهو سانلاب ىصورلا ب برسشف ةفوكلا هتفالخيف ةبقع نب ديلولانامع ىلوو همال نامَع ةوخا

 او + بليون ىلا دع هج ينأيسو دخلا هدلط نامع دنع كاذب هيلع 07 ةالصلا يف دازف

ِ 

 نم راما يذ نبا عبرلا تنب همأو هب بقل بقل ةفيطق وبأو ديلولا بأ ينكي ديلولا نبورمع ةفيطق

 ”ىئنض ىورو(*) قطني 0 تبم يورو (”) يزيربت هأ اهوبأ وهو اهفزتملل نأ اهحتامل ىورو )١(

 عنعال سايقلاو حدملا يفالا اقرعم نوامعتسإ نوداكبالو مركلا يف قرع هل قرعمو (5) دلولا وهو

 حتقومملا مغ قنحلاو هظاغنم لوعفم مساممملا حتفب ظيغملا (0) ىزيربتلا نم هامذلايف لمعتسي نأ

 عضوم مضلاب (7)ةليسو تيدا ىورو (5) حيرصتلا نم ها هظاغ اذا هقنحا نم لوعفم مسا نونلا



 فذ

 اهو نزاوح نباركب نب ةياواعمنبةعصمص نب صاع نةعسو نإ بكت لأ بل هسا 2 - نأ لذ
 ْ ةدعهح ىب ةغبان لوش

 املا كرخلا ماتا و * اهاقت يف ًاشيرق انكراشو

 ناأ يم اجل تدل ا * لاله ينب ءا با تدلو اع

 ةيقصو صا وعااو صيلا أو يدا 1 ا هإ تدل وذ سعوش دبع 0 ةيعأ تك دله ةنمآ تناكو

 كلذ نولءشي ةيلهاجلا لح ناكو 2 3 هنبأ هدعل اهحور ا تام املف ما يفب عددا ةيونو

 0 طريعم 0, ةوخاأ ا ند اح نوفا طيعم اأ هل 0 هلأ ةأسعا 2 0 :

 1 لاق هع 2 ىلاعت ا 0 عال 1 55 اذه 7 وره.عأب 1 ا 0 ا |نأ

 يميف اليبس ءاسو اتقمو ةيحاف ناك هلا فاس تقام الا ءاملا ن٠ كاب حكنام اوحكنت الو لا

 0 0 مس هيلع للا ىلد هللأ لوسر هلتقفردب 0 يف 0 يبأ نب هع أو ع تول حاكن

 لي نع لضفلا نب ١ ةماس مي يزارلا كد ّ نب لع 52 لاك ىربطلا 1 نب رع كلدب

 قحدأ نب د فارع لاق دمحأ نب دمج نأ ا ُى -- د درع ف قدا 1

 لوسر هلق ًاميج اولاق ىرهزلا باه نبا نع ةبقعنب يدو٠ نع حاف نب دمحم انثدح لاق ى

 لاق مم لاق نفرق ند ةضاخ انآ قفا هق كلذب أ و هل لاَقؤ 00 مسو هب 30 هللأ ل 0

 يلع نا ليقف هلتاق يف فاتخاو راثلا ةيبص طيعم ىنأ وذ ينس كالذلف رانلا لاق يدع ةسدال ن ند

 2 رح هب ىنندح نيفوكلا ضع ةيأور نه ادعت دلل هياع هللا 0 بلاط فأ ن دسم

 كاع ىى 0 لاق 0 ١ ناماس 00 لاق ىمخالا دمح نب 3 3 ينربخأ لاق هر 2 كيهس 1

 نع ا نسج نب نسح نب هللا دبع 1 نك لع نع يندملا تبان بأ نيزيزعلا

 ةقع قاع برو ردب موي اي 0 ع 0 هيلع هللا ىلد يب "1 نأ مالسلا ماع ا يبأ نب يلع

 يراصنالا حاقالا ينَأ نب تبان نب مصاع نا قحسأ نب 0 د قا طيعم يأ نبا

 دعو دحأ ىنربخأ ةدلك نب 2 نب رضنلا مالسلا هيلغ بلاط فى نب ىلع هلق يذلا ناو هلق

 :دئاق أ نيل ولا“ > لاق 0 0 ؟دح لاق ةمش نب ردع انمدخ 50007

 س انثدح لاق دي نبا انثدح لاق ريرح نب دع انذحيو اضاع قدس نب هي

 م ةيقع ردب موي سو هياع هللا ىلد هللا لودر“ لق اولاق هباعصأن 0

 نب تف را نع عضال ةماعلا رفصلاب ناك اذا يد ردو ٠ ىلقأ مث هقنع ير 01 نب مساع سعأ

 لسالاب هثيدح يف ةيش نب رمع لاق هقنع برضن نا مالسلا هيلع ايلع 00 ادلا دبع يفب دا ةدلك :

 هينارت َّت ركلا تنب ةلق )١( هتخأ تلاقف

 اىلع محلا راخأا 1 ره ناك هنأ رم ذللا 0 هيلع هلل د ي .للا لق 0 هلثبأ اهنأ 2 يفو(١)

 ىذا كلذب دبارب ةرصاقلاو ةرساك الا ريخم مكمن: انو 00 داع راع يكس كا لوشو بر لأ

 ه هتحا ىلقو هتتبا اهنا ىزيرتنلا يفو دو هيلع هللا ىلص يلا

2 1 2 



(8) 

 مساب نكي من دحاو لك ار 53 رشع دحأ داولا ن ٠ ةيمال 1000 ينب نم نس ْءلا نم هلهاوأ

 نايفسو ب رحوبأو بر دو ورع وبأو وردعو ص يعأا وبأو ضيعلاو يصاعلا وبأو يصاعلا مهو هب هةحاصأ

 نت ا لاو ءالعلا ينأ نب رحاب ريخأ امف صايعالا ىهنف 9 نكي ال صيوعلاو نا وألا

 0 نحرك قي ريزلا انثدح الاقناياس نب دمحأ همساو ىسول وطلاو قحسا نب

 رحوممو سبانملا مهنمو صيوعلاو صيدلا وبأو صيملاو يصاعلا وبأو يصاعلا صايعالا لاق هيبأ نع

 بر - مهخأ عم اوت مال سانعلا اومس امتاو ورمي وبأو ورمعو نايفس وبأو 00 داق

 01( يدسالا ةلاضف نب هللا دبع لو صايعالا ينو ةسنعا

 ايدل 1 مك دا يرحم ولان وأ ضايعالا نم

 انثدحو ةبش نبا رمعانثدح لاقي رهوهلا زيزعلا دعنب دمحأهب انريخأ ام رعشلا اذه هلوق يف بسلاوأ

 ّللادبعىنأ اولاقةلا زغنباوينئادملا حلاق زار اثر ان دمحأ انثدح لاق يدب زيلا ساب ءلانبدمي
 و تدل لاقفربب زلا نب هللا دع ةميزذ نبدسأ يب نم يدسالامييلاولا كيرش نب ةلاضف ن

 0001 ىلع ارفصحاو تنس اهقرا لاقف لعففاهب ربدااهيلقأ 00 يتاحار

 ةقان هللا نشل افصوخسم كن 1 موالمحتسم كتبنا ينفا ةلاضف نبأ لاقف حصت (؟) نيدربلا رسو د دربي

 لاقو ةلاضف نبا هنع فرصناف ابكأرو نأرب زئانبا لاق كيلا يف

 داوس يف م نطب وا * يباكر اودش() يملغل لوقأ

 11 ةماعلا نبا ىلا + 1 كاد ملقا ني
 دازلملاو '”يوادالا قيلعتو * اياطمللا صن اني .دعسس

 01 مال نيسان < تلعادس اد لكتا
 دالابلاب عا ا حا يق تال ىرأ

 ك1 نسرتلا ةربك زخات ترحل نم لأ ضاضالا
 هإعجيدمذ ْنم الاهبهينكي نكي ملوهدلوربك اوهدلنبابيبخو ركبأبا يضكي ناك رييزلا نب هللادبع بييخ وبأ
 يديزيلا لاق (0) هتامع ريخ يهوا م يف ريعف يناهما رش مما ٍاعرعشلا اذهدغاب املي زلانب|لاقف لاقدل بقالاك
 1 تاقرلا قنا لوفد ل ا ا هنأك ")هن ىف ع ان نأ

 هناتلقف ترك دقو ك * الع دق بيش نلشو

 يفو(*) يثعلاوةادغلا (؟) هأ يدادغلل يدسالا ريبزلا نب هللا ديعل تاسالا هذه نا لقو )١(

 ندكت هلوق (5) ملا ةكم نطب قرافا ينكر اوندا يتحصل تلقو ةيفاك حرش يفو يدادغبلل ةيأور

 شعلا دك وهريسفلا يف لاقوبدالا ا ادا ةيفاكلاج رشيف كلام نيا هاور م لادلاب وه

 مالا اما يل ٍلعول لاق ريب زلا نبا رعشلا غلب املف لاثمالا بحاص ظفلو (5) ها دتشا اذا ًادكت
 لل عت الف كاذك تناك اذاو (5) يناديم اهب ينيسل هتمح نم



 ماهنب ناظم دبع تار كا نيو هلل رن لاَعف ةيواعم ىلع لح ةياستلا الفد نأ

 هنجح ىف هحولا بح ةماقلأ ديدم | نسا ناك لامه ىلامبفص لاف نسمح دنخ نإ ةمادأ

 امنع هيلز لاق ةيمأ فصق لاق باغ دسأ مهناك هيذب نم ةرمشع هب فيطب كلملا نعو ةولا روب

 ظ هومتلق يس اذه لاف ورمعو ونا هنأ كاذ هم لاقف ناوك ذ هدبع هدوقي ًاريرض مسا فيحب اريصقأ

 !بلاغنبا يول نم سسنلا ةقاسس ىلا دوعن مث هب كتربخأ يذلا وهف تفرع يذلا امأو ءومتدحاو دعب

 ادع رشتلا فلوق شرق لسا نيب الا 5 0 15 رضنلان, كلام نا رهف نبا

 |سلق هدلب ل نم سرق كلام نب رهف لب شرف ينأاسن ضعب لاقو مهم سيلف هدإب مل نمو مهما

 رار“ نيرضم نب سانلا َن ا ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا ىلا بسنال دوعن من يرق قل
 (ن نارتع نب ناولحب تق ليل اهمساواهقل وهو فدَح مهمأ اومس فدنخ مط لاه سانلا دلوَو

 انبدأ نبناندعنب دعم نبا رار نب رضم نب سانلا ىب ةعشو(1)ةخئاطو 2 ءأيعو ةعاضقنب قاحلا

 اىذلا سسنلا اًده مهاربا نبا ليعمسأنب ان ا ل ليقو بحشي نب ميلاد

 ظ | موق لاقو ) اهتاهقفو شيرفءاملع نم وهو يرهزلا باهش نبا نع يورو تريلات ءآور
 ياش نب قيمت نب 00 000 0 ديانا ندورخأ

 نبأ ناقعلا نب ةعئار
| 

 |ذ
 1 و نب جوعأ نب نيز نش 0 2 ل ا

 سومري ةضا ناوين كارا و وع نعوض 210 ةلا نبأ
 لازعلانب 0

 هللا ليلخ مهار 0 طنب ودعم نب رشح نب ريمعلا نبأ

 ام ةيبرم رعلاب هي وهو رزأ نب مهاربأ ن وعجأ مث اماست 2 :يغحأ هاش للعو امهملع هللأ ىل اَضأ

 عراشلا نس رحاتلا لفقو روحا نب خ 2 0 معلاب ةأروتلا يق وهو هباتك يف ىملاعت هليأ .كذ

 يا نس رباعوب ايلهأ نيب اهمسق يذلا ن ضرالا مساق وهو عناق نبا حارلا ره وعزا نب عوراشا
 اي

 ا

 انب ناكلم برع هغل يف وهو كمال نا لَسو هياع طل نسكت 0 رذششتو ا

 ليالبم نب دئار ا نب مالسلا هيلع هللا ى :١ سدر ,دأ وهو خنحا ن ىف وهو حاولا

 : ١ ني اثاش ًاضيأ هل لاقيو هللا نا درا
 5 ل يديا يب يدلا اده اع و هلاو يبن و مهياع ىلس رشبلا ,ءانلا يف هلا اذه اماست لس هلآ ولا دمحم ىلع هللأ |

 6 20 0 كة نسمة فالحل

 رماف ريمعو ورمعو صعاع د ما قالوا دول اءآ هل ت هد نال هحناط ىمسو )١(

 ايمعامأو ةضتاط يف [طاص اك نط امأو ةكردم يمسف اهكرداف اهيلطي نأ ارمع

 اةيخ 2 تهفدل تلزام تلاقف مهرثا يف تجر قبل امأو ةعق يمف تيللا ”يف عمقتاف
 تايلضفملا حرش نم ارمصتخم



 كجم مو هر

 ىدنع ترغصدق كتنياعرإكاا ”ىث ءالوكتيار هل تلقف لقف كبفعا تسل لاق هادف تلمج ينيفعتوأ

 دعب نك دال كج 1 ل! راو دغر لااطم يال ترس ةس اننا ل

 ةنوممىملا هيف جاتحتتن اوكياعميعدق ءاتشلا ذه ينبيلاقف ىلا لسراكخسلا املقةزااىلا تاَصوأ
 هتعسأو لاملا لمح تعالو ةسأر ,و هذي,ت اقف تعشق كحنا وح يف لاملا| ذه ف رصاف هيدي نيب مظعلام اذا اذا

 كادف 0 تلق كلاملا اذه كل ترهو مل يزدنأ ىل لاقف تعجرف عجرأ 00

 سنجلا اذهيف امطو ادشار 0 ينباي تقدص لاق عماح نبأ يفو كيف ىقدصل ت تلق مل لاق

 0 الك 0و ايف نت ع كامل ف هر عضوملا اذه 2 ةريثك

 هءوه ايفراتخي نأ ىلع مدقب مث ة ةرخافملاو هسفانملا نم امه, ن ناكأم عم لحل اذه عماج نبأ ل ب

 هام ىلعو لي ال أطخ اذه هيلع حيلفو وم كا ءانعلا ان ا

 و تاو راه نكد دع لع نب ىحي ةياور يصلان ال ةيتوصلا ركذن اناف

 1 ىحي نب ىلع ء. لل أ اور نس ةنقح لذ اسال قالا 1١

 ناخلان بُشسوص
 ورح تاون نه لعلاىلا نيشا انين ءاافا لتيلا# رصقلا

 نوطلاو ءاش>فلا نع نحز رود * هنارق تزاح اه طالنلا ىلا

 يتوثكم توما تخ نولان.الو * اهملعأف اراوسأنانلا 7
 | هانع يذلا لخنتلاوةصرمااب يصاعلانب ديعس رصق انيههانع ىذلا رصقلا طبسلا لوأ نم هضورعا
 دعب نايفس يبن ةيواعل كلذ عيج راصف هل تناك ض رأ يهو ءاملا نيب ؛ و هرمصق نيب كانه دعس ناك

 قشمدب ةورج كاوباو ده 0 ريخ كلدلو هئع هند لاهحأت 2ك هنأ نم هعاتبا دعس َةأَقو

 كلذ تمس ةقضالتم ىصاعلا نب دنعس نبل تناك رود نئارقلا و ءاذاهلا نها ماةمعل عر

 زجار لأ لاق ناوطلا ن 8 وطاو احوزي حز لاش ديعنلا حزانلاو ندعن نحزو اهارتقال

 قرشا ناتبلاك نضام أ 7 3 8-5 ل لدي مل

 د 2 وطا نم هسه قوي ن ءراك دع

 ع ءانغلاو يطيعملا ةفيطق ينال ر 2 نكلا نم ذوحأم وهو يلا يدا فو اللذ

 ا ا 141 سلا وهو قل ةباوو نم اها رحم يف يلعس ولا لوأل يق فيفخ امهدحأ

 ةنأب نبا اورمحع ةباور نم قحسأ بهدم , ىلع يطسولاب لوأ

 ا

 م3 هبس ١و ةقمأ اق ينأ ربخ جو ظ

 2 مش دبع نب ةيمأ نب ورمع يبأ نب نابأ طيعميبأ مساو طيعم ينأ نب ةبقع نب ديلولا نب ورمج وع

 رك ذونوياسنلا هلغيذلا اذه - لاح ني يقل نب بكد ءرع3 بدك جل رقت لا
 رك ذو هقحلتسافز اوك ذ.همسا ةممال ادبع ناك ةما نب ورمع ايا نأ بلاثملا 3 منيه



 4 8 يناثلا ليقثلا نهوهو تبيصأ روش ف 0 نبا نو

 ماعم كاجش نمت هبو من * مداقتلا لزنما كاوه جاه
 يناثلا ليقثلا نموهو نوح ارد ٍيفزر< نان تاودالا ةيالثلا نم نا هنعىور ن<ءةظححرك دو

 اماشو تايضاقلا ايالا ناشف * كلام ماي ىهدلا كاوطام اذا

 يفاثلا ليقثلا فيفخ ن. وهو يجر علارعش يف يلصوملا مهاربا نطو
 لوسرلا بحصالف 10 * ًالوسر اوعب دق ءادبج ىلأ

 رك ذام ىلع وهو سيصن رعش يف زر نبا نحو

 ملاعم كاحش نع ةبو 0 0 م داق 21 كاوه جاهأ

 ايف يٍضو الا ءانغلا يف ةمغأ قسال قئار طلا هذ_ه ىلع تاوصالا ةنالثلا هذه نأ هناككأ نع ىحو

 ينأ 1 هللا كيع 7-5 لاق و 0 مساقلا 6 2 انتدح لاق ْى ءدالا يلع نب نسحلا ) قرشا (

 نب مهربأ يف :”دحلاق ىنغملا ريرح نب ع بح لاق دك نب 7 ةيوتوبأ يف "ند لاق قارولا دعس

 0 يئزرح نبا نأ هلاورات>اف هيف ىنغ تود 0 هلاو رادع نأ نينفملامأ ديشرلا نأ ىديلل

 دحاو | هك ذ يذلاو ا نأ ك1 هيفو لاق * مداقتملا لزاما كاوه جاهأ * تت

 ينرذالا تاوصالاو اهرك ذ يتلا تاوصالا نيببام نيابت كلذ _ لديو ىدنع حصأ يلع نب ىحب
 ةسرقالو اهلثم تسيل ىرذخ لإ نال م 0 اهعطاقمو ادام ماكحاو أيس ءاهاو 4 ثلا ة 0

 نكد 7 دحأوهو ىلصوملا مهار .ال انوص أمف نأ هنع ىور نمع <> ةظحجح نأ يه ىرخأو اهنم

 ايف دا سلو حيلفو عماج نب ليعمسا اهرارتحا يف هعم ناكو ديشرال تاوصالا هذه راتخا|

 تاوصا ةيالاث 2 ةتءلص نه هم نحل راش ا ىلع ميهارب | امها لاقي نان 3 526 هته م نة

 مدقتلاب امهسفنا ىلع ميهاربال مكح دق كلذ العف وانو 37 1 املع تلضفو يناغالا رئاس نم تريتخا

 2 مجننلا ىحب نييلع نب ىحي ( انربخأ دقلو ) اهدنع كإذك وه سلو ةنايرلاو قدشلو

 ربنم غاب ادحا رعأام يف :ب اي .هوبأ هل.لاقف املسم امون نوميم نب ميهارنا ءابأ ينأ هنأ هينا نع قحسا
 َكاَدِح 0 تاق كيد ىلا اهفريصأ ةحاح نملهف كل كلذ لقتسال يناو كرب نم هتغلبام هدلو

 دغ دموأ اذغتيشلا ادع تع حار كلا أ يكلو كءاقب ىل للا لاطأف ترد ذا لك كادفأ

 تقدصلاقعماح نبا تاق وه نمو يل لاق للا انه لم اذاميل سانلا لوقيف ا مو

 كيش .ناف ا كتئحدق مدنا ا لاَتُف هعمان 1 يبأ هياعلخ دف عماج نب امش انا أيا

 0 اذكيلاق قحسا كح 1 نباو كديع اذه اهتاضق نم كلدبال هناريغ ىنفذقاف تش ٍناوىنمتشاو

 |اكقساو ة م ءاقوةشوشم ايكمعطأ 8 رمق ةطب رش ىلع 3 لانكا مف هلت كلآس 1 تر

 ص! و.ةعاطلاو عمسلايب لاقف انموبانق أ الا وفيلا انضم ةفلخل السر ايءاخ نافاكيعاو ىرع يدش نو

 ترظفف انانغف عفدنا مث انيرشو انلك اف قرع هذيببو ةياقلاو ةشوشملاب عماج نبأ ان ءاقب تدر باودلا

 لوسر ءاج برطلا ةياغانبر انابلف ينالكبع ف يلا لش عماح نبا مظعيو ينيع يف لق يآ ىلا

 هل تلق ىنباي عماج نباتا <ييبا ل كب دقوا رد يف ان 5 ايوسم ثلكرو اك 13 ةنللا



 |تءحح قلافيوسنلا هزاغشأ ا 1 كلذ ىلع للدلاو هار الو لق تاتكلا اذه يبأ فاأ ام لوقيإ

 هفلاىذلاو ًاططح نينتملا ىلا هسيقا ريك |. ناو طق دحا هبف ىنغ ام راخالا نم اهعم ركذ ام ىلا هيف

 قوس هنأثو كدعل نال نك قازعاو هعضو اعاو تاتكلا اذه نالطب ىلع لدي هنانغ 0

 هتعمس ام اذه انتياوز نم اهلك اهران>ا نال اهفلا هللا همحر 0 ناف باتكلا لوا يه قل 0

 نب الر اكو لب را ناخن ىف ةقرمشلا ف هيوناحو قارول 0 نصت 0 يذلا

 ةعنتع ص الوقئار | 00 اضيأ هيفيتلا ىناغالا تسل هعضو ىلعدل كناش و وهقشاف مهارب َ

 ةقشم ىلعدل كلذ تفلكتتف: هذآ الا ءاس ام دئاوفلا ن و لاو سانلا يديأ يفام 0

 ًابوسنم اظواظت ىلع يلو ًادلخم مايالا ىلع ىتبي ام ىنعملا اذه يف ىنع رؤي نا ةهاركو هّنم اهلمتحاا
 هرفغتسل و 3 و ماع هللاب ذ دوعلو ةفيرشب اد آلا نم ناعمو همح دناوشب ابوشم ناك ناو

 تنشب , هيلاو 1 هيلعو قيفوتلاو ةمصعلا كو وهو هاضر قفاوبال ل وقو ةئتطخو ةقيوم لك نم

 انيممو ايفاك ليكولا منو هلا انيسح و املست متو هتعاخو لوق لك تف دنع هلاو دم ىل اع هللا ىلصو

 مد ةراتخلا تومصلا ةناملا ركذ جيم

 صولا مهارب .|نب قحسا ا لاق ينأ ين , لح لاق محنملا ىح نب يعل يحي دحأوبأ ١( دخل

 ا هل ورا نأ 0 دئموب مهو ننام 4 لا ةمحردشرلا نأ 5 0 هابأ ذل

 00 ميدقلا ءانغلا 01 1 هللا قئاولا 8 ا اموي 3

 درعا م ادشنم ىلا هتيسنو هتعنص ماكحاو هتعارب ىل اع ابل معالم رعت 2 ءاَنَغِإَ

 مده امل اهشم ناك ام هنم تدنّتَحاف كلذ لسقو انرصع يف هاندهاش نم دعب سانلا هيك للا

 توصلا نوعزانتيدق سانلا نال دهعلا بيرق ناك ناو هل بجيام هس 2 مو هترك ذف هقبرط لف د
 لاق ةظحح 0011 21( قريخاو ) ناحا لك ءامدقلل قبسلا ناكن أو نامزو نيح لك يف

 ىحي نب دما نب دمع وهو قاقد نبأو و لودحنب سابعلا وبأ و لهس 2 ناسا نب نوره قدح

 اهو اجا تروس هاف هلاوراتخم ن 10 نينغملا ءالؤه ىمأ دشرلا ن 1 معزفربخلا اذهب قاقد نب فور ملا
 ا 1 رجع د در اراك ةنالع اهتم اوراتخم نأ معا: اهو راج كارو رابتخاب مهمآ من
 هدانساب ىلع نب ىحير ف نيتوص يف هفلاخو تاوصالا ةبالثلا نم توص يف هقفاوو "ىلع نب يحي

 لوألا ليقثلا فيقح نم وهو ةفيظق يأ حش يف دسم نك اهحرؤا ودك ذل

 00 تاونانزم بلقلا ىلا أ ا اطل لخلل علا
 يناثلا ليقثلا ن نيا ةنط ورة ياكودومف نعت كونا نحو

 امك نا - نيابو * هدويباا يربط 2 ميكشن ْ

 ٌآ



 م0
 د حيه يع د د هوع حجو

 باثكلا اذه هب ء رجب امل فالخ نيتلاخلا انك يفو اهراخأ ةداعم وأ اهرئاظنل ةلك اشم رغ راخألا
 اراخالاو تاوضالا نمءريغ حيا ءرعاش سو خكتو راس رت يلا

 ا ذ رخؤيف اهف هلوخدا ةروك ذملا رابخالا عطقنن الثل عضوملا كلذ ىف امج اهحرش نكمي الف

 اط هظسو او هلل درفم الو اهنم هريغ قاسنا عطاق ريغ املا فاضي هل رئاظنو اهف 0 < عضاوم '

 كلذ حفصتي نم لعاو ةداناتكلا اقع توم لاق ب قيلأو لكشأ لاخلا هذه ىلع ا

 ىغام لع وأ موينا مو مهنامزأ ىف نينغلا تاتي لغوأ حلا ونا ط لاو اهقدس انك

 ةيالثلا عاد تيان انام الاانا (اهنم) للع ءانوحنام ىلع ثعابلاو كلذ نم عناملاو ** ىعاش رعش نم هب

 ءارعشلا نم سلو ةفيطق 2 7 دا را نجاه نم اه 0 ناك ءراخخلا تأذ وص الا

 0 2 اذه باتكلا كو يرجح املف بيص مث ةعمبر 0 رم م كودفلا الو نيدودعملا

 توصلا ةلاملا رئاس كلذكو هرك ذ رضخام يبت لع لجو هواي ءرخآ ىلااجسا كلا ف

 ناو :تاقبطلا بينرت باتككلا يف ىرفملا سنلو نينعللو ءأرحشلا سيرت نع ىلع ةيراح انك راشد |
 يتاناملق يناغألا نأ ( اهنمو ) ا رضب امن اذه سنلو اهراحأب قاغألا و ةنم ةنهحاف ه1
 نمل دز قا رحلا ىلع اهيبترت اهعم ن .كعال ةفلت# :قئارط يف نينغملا نيب كارتشا هيف سيل 'يشاهمأ

 2 لد نأ( انو ذي 1 يدا توصلا ةيسنب ىلوأ نينغملا ضعب الو قئارطلا ضعب
 هب قاام ل 1 نم هريغو قحسا فت امو ءالخاو_لحر ءانش انآ اذإ بف لخي م انركذ

 ناو وش ءاغلإ نم ءانطرشام نْضَ اذه ىفو هتاف ةلئيو وش رك لع ابع ةانرااو نوفنصملا

 اننا واف ءارقعلا راح زن 0 ريغ ئدم نع نوصق ىلا تاتكلا سقف كلذ رض 0

 ةوس هع سفنلل تناكو ىرخنا اذه ير هم عرف ىَح وا مو مم صعاش رعش يف هب ىنغ اع

 دحتتسم ىلا دوهعم نم ةكحأ رسال و يش 01 يش ندم لا : ةنجحم رشلا عابط يفو ا تاقللو

 ناك اذاو ةجوملا نم" بلقلا قع نلغأ رظتنملاو هنع .لقتنلا نم ضنا ىلا ىوشأ كلا لل
 اهاوس كلا ضو ندهو هربع لأ راح ند هلاةّسسادل ءيراقلا نو 0 نجا هاسسر اق اذكه اذه

 71 0 ىهشأو هتءارقل طشن أ لزه. ىلا دجبو ةقوس:ىلا كيمو ةئدحب ىلا ةعدق راح 0
 انركذام لكو ) ءامو ف عمجام بابلو هبا يف فلأام وفصو هسنج نسح ] هايا هانمض يذلاو اسال

 ةيسنلا ةءياور 0 ناو يلدوملا مهاربإا 0 قدس أ بهذم ىلعف يب ل داخالا بسس نم (هف

 ةيولعو قراخمو يديملا ب مهأرب | قدم هفااخ نم نود مويلا هب وحل نه هن ا ناكذإ هريغ نع

 يفاث || ليش لا هفرفخو لوألا نفنلا نومسل مهاف مهقفاو 0305 ريحش نب ثرطان دعو دأب أ ردوعو

 اذجناو كرو والا ولقامح رطا دقو هفسضحو لوالا لّقثلا هفيفحو يناثلا ليقثلا نومسو هفيفخو

 ينفلك انئاسؤر نماسيئر نامل الغ ينعي يذلاو ه«باتكلا اذه فاؤم لاقل قحسا لوب سانلا
 ليلق كلذ عموهو هفبلأت ل را عوفدم قحسا ىلابوستلا باتكلانا هغلب هنأ ينف معو هلدعمج

 كلذل ًاراكتا سانلا م انعأ اذاح ةحاوالو هيرؤكت قكسا ف .امحأ رثك |نال هتين يف كاش هناو ةدئافلا

 الحس لق عكر ضر دس ذ امف قدص يردعل دقو



 هرضحام هيف ل 1 با بكا حرا دع ننال نب ىلع دفلا باك [ذهأ

 ا ل تبدنو اهنردحو اهعيدق ةس ملا قاغألا نم هلج هنكمأو

 ىلع هيف نينا نيب ناك نا كاريشاو هتقيرط نه أبلا بسش تأ هعيصإو َعاَشِإ/نهاهثقي رطو هن

 ضيراعأو هبارعا لاع نم هملع نع ء ىنغالامو هبيرغ نم لا

 ىنأ الو باتكلا اذه ىفدب ىنغام لك بعوتسي مو هناملأ ةمسقو هتننز نم ةف رعم يل لصوت يتلا هرعش

 رخأتملاو مدس ةنملا ءانغلا عيج ةلظام وتجحو رابخألا ن ءااد رج ااتك كلذل د رثأ دق ناك ذا ل

 عنصوأ رعشلا لق هلحأ نم يذلا ببسلا وأ هت 00 اع بابلا اذه يف دمتعاو

 زيثكتلاو وشما ن 1 0 1 ا لع تيا 513 ا ًاريخ نحلل

 ملاهئراق اهلمأت اذا رقفو هيقيلت ماو هلك اشف ئهتنب ”كالذ نم لمت لك ق قاوذم ةزتافلا لك ا
 ةلصتم اورو راو 50 لزهو دح نيد اه 00 اهاثم ىلا ةدناف نه اهم ال: هل لزب

 ليم ءالمألا يف ءافاخلاو ةياهاجلا يف 0 صحصقو ةروب أملا اهراخأو ا مايا

 ناتقالا ن 3 لوهكلا نم 9 م مهثوف ن : م عفتري ال ا 06 ىلا ةنارحلا جاتحمو أمف رعم ناب داتا

 ال1 ف ةلوقتمو اهناظم ن٠ ةذوخامو اهويع 0 201 هه9 ر الا رع نم "1 اهم

 "ادار ديخرلا نيتؤلا يعل ةراتخلا تاولملا ةناملإ رك ذي ةبف ادي و اذه هناك رد ايباد

 ءانغلا نم ه] اهراششخحاب ءايوملا لح ءفو عماج كبك ىهمسأو يبدوملا مهأرب 1 َّسأ نك «ل| ضو لات

 نأ 21 رآح اهمدل راتخي نأب مد هاربا نب قحسا م .اع هللا ةمح ر هللا قااو 1 ل تعفو مث هلك

 لعفف رات>الاب م 4 ىلعأ 2 اع ةفصأأ 2 ل نكي ملام لدسو مد ريحا ناك اع لف

 يناغالان ل ةعامصلا هدايقل الا 00 نينغملا يم دقتم ن .٠ 00 هه راتخا اع ةعطقلا هذه عباو كلد

 اكو رامحلا ةنالثلا لامرالبو يهالملاو يناغالا مار 11 2 0 ةلوجشللا ةرسثعلا خل | عمجم ىلا تل

 ١ ع

 تلعج يلاةعيسلاو 1 ا دك هرج || يف اهريغ مدقَس يت جا كرا هكلذ هيشا

 تكلا ا تاايزو اهب 00 هفو رع ملا كييعم تاكو ايف انهم ريح و حرس نا ة هعنص نم « اهئازإب

 ءافلخلاق :اغأ أ كلذ عباو همامأ هربع مدس نسال امو ا و ءانغلا رودص نمتاوص لإ هذه ناقا

 ريح يناغ لإ لكل ل ذا ناصح سإ اثيدحو دافسنلا كََصَ هل فىع يذلا ءانغلا واس م مهدالوأو

 نع عقوو عماسلا يب ايو رظانا قوري قاور ةداقلا صعب هفام لكل و ةدئاف ريخ هلآ لك ينالوأ

 يف ىنأ برو هريغ نم ةعنص هبفام اهب نيبي هيلع ةلالدو ةمالع نوكيأ توص ءانغ هيف 200

 ةراتخملا يناغ لا ن دلو مم ىنغو يفاعملا كلت قت تر راعشأ 3 --- للا 0 لالخ :

 ةعطقتم اتناك تدرو 3 اذا 2 دب اهعم 0 ند دج وبالف هرب رمل شانح لإ كه ند الوأ



 ناحل جرقلا يبأ مامالل 0

 اع هللا همحر

 يراق >> ل

 5 ًاءزج نيرشغو ىدحإ ن. ٌؤْزَ وهو 3#

 س7 >2 سبح( جن حس
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 000 || | | حلا اذا ىح ه«يحللاردب ىلا تنرقىحضلاسمش
 انيزم نمو ءاسؤرلا نط ىلا نك

 00000007 ولو ناس الآ نمحاي دومحلا دج نأ

 مالا مالإ نمو ءاد ءاود * نموكيلا داوعدوعنم كاشاح

 يرتحبلاتام ةئسلا هذه يفو نيتئامو نينامثو عبرأ ةنس هتدالوتناكو ةريهش هنساحو ريثك هرعشو
 نك 1 تا ةناللثوا نانو. تس ةنس ةجلأ يذ رشثع عبار ءاع هرألا موي ىفونو ىعاشلا
 دو كس هس افيو ىلاعت هللا همحر تومينا لبق طاخدق ناك حصا لوالاو نيدمحو عبس

 كولملاو يلاقلا يلع وباو روك ذملا جرفلا وبا ناملاعلاف رابك كولم ةثالثو ناريبك ناملاع اهيف تام

 ناكلخ نبا ها ىدشخالا روفاكو هيون نب ةلودلا زعمو نادمح نب ةلودلا فيس ةبالثلا



0 

 م7 ةجر رجم

 4 هبسنو باتكلا اذه فلؤم » :

 دبع نب ناو نب نم“رلا دبع نب مهلا نب دجأ نب 3 نيسكلا ن يلع جرفلا وبأ وه

 دمع” نأ سشمش دبع نب 5 َن نسا ينأ نب مكحلا نب ناوى :نب دمحم نب نأو سمع نء هللأ

 كن دم نب ناورم هدجو يناغ آلا نال او ينامد ا يوم الا يئرقلا فام

 اهنفنصم دا رف ائبدأ نايعأ نم ناك ااهنملا يدادغب نص الا قابض وهون ةنمآ ىب ءانلح رحل

 لاق ريسلاو باسن لاو سانلا مايأب ماع ناكو مهدات لوطل ءاملعلا نو رك ملاع نع ىور

 يش الار ركل نم ظفح ناك ينام 2 جرفلا وبأ هان دهاش نيذلا نيعيشتملا ع 0

 نم كلذ نود ظفحمو هلثم ظفحم نم طق ر ا ملام بسسنلاو ةدئسملا ثيداح الار ران .آلاو راج ل

 ع ا رك ةمدانملا ةل | نهو يزاغملاو ريسلاو تافارأاو وحنلاو ةغالا اهنم 8 مولع

 ءايلعلا نانا عمجم رعش هلو كلذ ريغو ةبرش لاو موحنلاو بطلا نم فتنو ةرطيبلاو حراوجلا

 هنا ىلع قافنالا عقو يذلا افلا تاتك اه: ةحلمتسملا تافدصملا هلو ءاردشلاو ءافرالا نات

 تلا ءاطعا نارتمس ن  ةلودلا فرس ىلا هلو ةئس نيمح يف هعج هنأ لاقي هب هلثم هبا يف لمعي مل

 لمح بحصتس هالقنمو هرافسأ ف ناك هنأ داع نب بحاصلا ن و * هيلا رذتعاو رانيد

 بحصتس كالذ دعب نكي يفاغ الا فانك هلا لصو املف اهعلاطيل بد لإ 0 المح نيثالث

 ةوعد باتكو تآرايدلا باتك و ىعاوشلا ءامالا باتك و نانقلا تاتك ءاهنمو اهنع هن ءاتسا ا

 تاناكأ تاتكو نييلاطلا لاف كمل ةظحح ا ٠ داكي قعدات
 اهريسو كاذ موي ىلدنألا كواح نما يل اهقيش كا ناي ا هدا ل نس ا
 فلأ برعلا مايأ باتكو نمش دبع ىإ تريل تاتك كلذ ند ارثم مهنم ماسلالا داو ا

 باتكو سسنلا ةرهمج باتكو اهلاثمو برتلا رام يف فاضتالاو ليدعتا بابكو مور اس و

 ناملغلا باتكو بالك يب سنو بلغت يب سين تاكو هن اهلا بسن تاتكو نايش ىف بدل

 هلوق كلذ نش حادم هب هنق هلو ياهملا ريزولا ىلا ًاضقنم ناكو كالذ ريغو نيينغملا

 اثم و نمو ىنع امو ناعأ #* هلظن نبال ائمحسا كو

 انيصخأف نييدحم هان اندرو * اشار نقم هيلع اندوو
 ةمور ةيرمس نم هءاح دولوع هنن ةديصق نه هلو

 رمقم ليا حنج قرش أ ردبلاك * [كحرام كلا هرارك دعما

 قفص لإ تانب نم ناصح ا #* هب تءاح ةداعس تقول دعس

 رصيقو ةايم باهملا ناد #2 العلا فرش ينورذ 2 حعدحبش#
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